Centr u m S

ema for

Zpráva o činnosti 2019

Úvodní slovo
Milí přátelé a kolegové,
je tu nový rok 2020, pojďme se ale ještě společně ohlédnout za tím, který právě uplynul. Rok 2019 byl
pro nás ve znamení přerodu. Na začátku roku jsme se rozhodli sloučit střediska – Centrum Síťovka
a Komunitní centrum ZIP. Díky tomuto sloučení vzniklo středisko Centrum Semafor, jehož Zprávu o činnosti
právě držíte v rukou. Sloučení neproběhlo jednoduchou změnou názvu, ale jednalo se o intenzivní práci
mnoha lidí po dobu půl roku.
Ale nevěnovali jsme se jen slučování. V roce 2019 jsme v našem středisku rozjeli nový projekt pro děti
z méně podnětného domácího prostředí s názvem Za školním úspěchem. Zrealizovali jsme pro veřejnost
již čtvrtý ročník akce Krasohled, s rodinami jsme navštívili 2x Fly Zone Park a také si s námi děti užily
přespání venku v lese pod názvem Přežití.
Nezanedbávali jsme samozřejmě ani sociální práci. Pracovnice se opět v rodinách stávaly průvodkyněmi,
informátorkami, motivátorkami, občas detektivy, psycholožkami a mediátorkami.
Byl to nabytý rok, a proto bych ráda touto cestou poděkovala za práci a podporu všem pracovníkům,
managementu, spolupracujícím organizacím i jednotlivcům. Děkuji, bez vás všech by ta pomoc v rodinách
nebyla možná.
Užijte si ohlédnutí za naší prací v roce 2019.

Šárka Zbiňová
vedoucí Centra Semafor
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Koncepce střediska

Statistika za rok 2019

Poslání
Centrum Semafor je sociální služba nabízející pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci,
s níž si neumí samy poradit. Cílem centra je prostřednictvím nabízených aktivit posílit schopnosti rodiny při
řešení této situace. Služba je poskytována v HK a regionu Hradecko ambulantní a terénní formou.

Celkový počet klientů

137			

Počet poskytnutých výkonů

Muži

39			

5408					

Ženy

98

Počet hodin v terénu

1721,5

Cílová skupina
Rodiny s dětmi nacházející se v situaci, kterou neumí samy řešit (např. problémy s bydlením, nezaměstnanost,
finanční obtíže, pomoc při kontaktu se školou a při přípravě do školy).

Cíle
Cílem poskytování sociální služby je, aby se:

•

rodina naučila situaci řešit samostatně;

•

situace v rodině vyřešila;

•

situace v rodině nezhoršovala.

Principy
•

Individuální přístup – pracovníci nabízí pomoc a podporu s ohledem na požadavky a potřeby každého
jednotlivce.

•

Respekt – pracovníci vnímají klienta jako člověka, který zná nejlépe svou situaci a rozhoduje při jejím
řešení.

•

Spolupráce – klient a pracovník hledají řešení situace společně.

•

Důvěra – spolupráce je založena na oboustranné důvěře a partnerském přístupu, a to v prostředí
bezpečném pro klienty i pracovníky.
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Jak to u nás funguje?
Centrum Semafor poskytuje své služby ambulantní a terénní formou. Ambulantní forma znamená, že jsme
přítomni u nás v Centru Semafor a může za námi kdokoliv přijít a požádat o pomoc. Otevírací dobu máme
vyvěšenou na webových stránkách www.salinger.cz.
Při terénní formě pracujeme s rodinami u nich doma a schůzky jsou předem domluvené. Pohybujeme se
v rámci Hradce Králové, kde kromě rodin žijících v běžném podnájmu, navštěvujeme i rodiny na městské
ubytovně Brněnská či na komerčních ubytovnách. Dále nás můžete potkat v Předměřicích nad Labem,
ve Smiřicích, Třebechovicích pod Orebem ale i jinde, kde nás je potřeba.

Co dělá sociální pracovník?
Jak už bylo řečeno, pracuje s rodinami s dětmi především v jejich přirozeném prostředí, tzn. u nich doma.
Aktivně zapojuje členy rodiny do řešení problému. Názorně ukáže, jak hledat práci či bydlení, jak hospodařit
s penězi, jak připravovat dítě do školky či školy, poradí s vyplňováním dokumentů, předá kontakty
na odborníky, podpoří v kontaktu s úřady, lékaři, školami. Cílem je zabezpečit rodinné prostředí, aby bylo
pro dítě bezpečné a rozvíjející.
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A teď trochu z reality
Podpora vzdělávání pomáhá i k hledání mimoškolních aktivit dětí
Když jsme s Kájou (14 let), jeho dědou a babičkou před dvěma lety zahájili spolupráci na podpoře
vzdělávání, neměl Kája ve škole ani okolí bydliště kamarády, nenavštěvoval žádné kroužky. Seděl doma
u počítačových her, díval se na televizi, nic ho nebavilo. Kája byl uzavřený, stranil se vrstevníků. Společně
s Kájou a prarodiči jsme hledali, co by ho mohlo bavit. Snažili jsme se nalézt nějakou aktivitu, která by
Káju nadchla, pozvedla mu sebevědomí, dodala sebedůvěru a zájem o něco smysluplného. Pracovali jsme
na tom, aby si Kája uvědomil svoje silné a slabší stránky, co ho zajímá více či méně, co mu imponuje. Během
povídání si Kája uvědomil, že by chtěl zapracovat na své postavě. Vzpomněl si také, že když byl malý, bavilo
ho skládat z LEGA různé modely. Dle jeho slov by se mu například líbil model letadla na dálkové ovládání.
Kája měl štěstí, že základní škola, kterou navštěvuje, realizuje modelářský a posilovací kroužek. Kája si
díky kroužkům našel kamarády, se kterými tráví volný čas i mimo kroužky. Podle vyjádření prarodičů je
Kája spokojenější, má lepší náladu, zlepšil se mu vztah ke škole díky pedagogům, kteří volnočasové aktivity
vedou.

Spolupráce v rodině
Se slečnou Pavlou a její rodinou Centrum Semafor spolupracuje od začátku letošního roku. Slečna Pavla
žije v pronajatém bytě se svou roční dcerou Amálkou. Slečně Pavle je 19 let a je si velmi nejistá ve svých
rodičovských kompetencích. Při konzultacích jsme se společně zaměřovaly na podporu komunikace s úřady
a především na určení otcovství dcery Amálky. Klientka se pracovnici během jedné schůzky zmínila, že by
se ráda naučila vařit pro dceru vhodnou stravu a sama neví, jak ji má připravovat. Během rozhovorů vyšlo
také najevo, že by slečna Pavla potřebovala pomoci i v dalších věcech, které jsou spojené s mateřstvím.
Pracovnice z Centra Semafor, kontaktovala organizaci HoSt (Home-Start), která pomáhá rodičům s péčí
o dítě a o domácnost. S pracovnicemi organizace HoSt se domluvila společná schůzka v rodině slečny Pavly.
První setkání se neslo v seznamovacím duchu a slečně Pavle se nabízené služby organizace HoSt zalíbily.
Domluvily se na spolupráci a další schůzce, kde došlo k podepsání potřebných dokumentů k poskytování
jejich služeb. Pracovnice organizace HoSt nyní pravidelně docházejí do rodiny slečny Pavly a pomáhají jí
především s péčí o její malou dceru Amálku a také s chodem domácnosti. Pracovnice Centra Semafor
do rodiny také dochází a snaží se slečně Pavle pomoci s finanční stabilizací rodinného rozpočtu a hledáním
vhodnějšího bydlení.
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Jít ven je super
Martin spolupracuje s Centrem Semafor již několik let. Společně s maminkou je aktivní během pravidelných
schůzek, které se týkají podpory vzdělávání. Opakovaně se také účastní akcí pro děti, které naše Centrum
pořádá. Ve svém volném čase nemá Martin příliš vyžití. Je zvyklý trávit hodně času s ostatními dětmi okolo
ubytovny. Na Martinovi je však vidět velký zájem o smysluplné volnočasové aktivity. Zřejmě i proto se
vždycky velmi rád účastní akcí, které Centrum Semafor pořádá.
Během letošního léta jsme pořádali akce jako Odpoledne ve FlyZone, Herní odpoledne ve Smiřicích, Přežití,
či výlet do Archeoparku. Martin se s velkou radostí účastnil všech z nich. Nejvíce ho zaujalo Odpoledne
ve FlyZone a Přežití. Ve FlyZone si děti mimo jiné také mohly vyzkoušet jaké to je skákat na Olympijské
velké trampolíně. I z akce Přežití Martin odcházel velmi nadšený – zkusil si, jaké to je spát v přírodě jen
pod stanem a jen s věcmi, které si nesl v batůžku.
Pomocí akcí, které Centrum Semafor pořádá, se snažíme na děti působit preventivně a také jim ukázat, jak
se dá jejich volný čas využít. Velice rádi vidíme, že je o naše akce ze stran dětí i celých rodin zájem.

Sociální pracovník v roli „podpory“ rodiny
S rodinou Novákových spolupracuje Centrum Semafor s přestávkami již 3 roky. Rodina Novákových je
vícečetná – s dvěma rodiči žilo z počátku spolupráce 5 společných dětí. Naposledy začala rodina s Centrem
spolupracovat v září 2018. Rodina přicházela v situaci, kdy neměla jisté stávající bydlení. Žila v objektu,
který měl být v blízké době zavřen. Bydlela tam v malém pokoji s dalšími osobami, kde však nemohli
zůstat celý den. Rodina tedy přečkávala většinu času ve městě a po nákupních centrech. Rodina krátce
žila i v zahrádkářské kolonii ve stanu. S přicházející zimou se stala obtížnější celková péče o děti. Na začátku
roku 2019 byly děti umístěny na žádost rodičů do ZDVOP a se sociální pracovnicí Centra rodiče pracovali
na hledání bydlení, aby získali děti zpět. Doba bez dětí, byla pro rodiče nejhorší zkušenost. Vzhledem
ke kapacitám azylových domů hledání návazného bydlení nebylo jednoduché a z podaných žádostí nevyšla
ani jedna. Rodina si v průběhu měsíce června zajistila přechodné bydlení u příbuzných a děti jim byly
vráceny zpět do péče. Stále však ve spolupráci s pracovnicí i sami hledali rodiče vhodné bydlení. Nakonec
se jim podařilo přestěhovat se do bytu po příbuzné v blízkosti Hradce Králové. Rodině se daří udržet si
stávající bydlení i přes finanční obtíže. Stabilizovala se i situace v otázce plnění povinné předškolní a školní
docházky u dětí. Po celou dobu spolupráce s rodinou je pracovnice Centra Semafor v úzkém kontaktu
s pracovnicí OSPOD Hradec Králové. V současné době pracovnice s rodinou pracuje na stabilizaci situace,
která zahrnuje sestavení finančního rozpočtu, pomoc s hledáním práce pro otce dětí a celkově na zlepšení
péče o děti.
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Potravinová banka pomáhá
Paní Iveta žije v domácnosti se svými 4 dětmi a partnerem. Do rodiny dochází pracovnice Centra Semafor
pravidelně jedenkrát týdně. Při jedné z pravidelných schůzek se paní Iveta svěřila, že momentálně nevychází
s penězi a nezbývá jim na jídlo. Partner kvůli zdravotním obtížím dostal výpověď z práce a v daném měsíci
museli mimo pravidelné částky za nájem zaplatit také doplatek za elektřinu. Přišli tak o finanční rezervu,
kterou měli. Byla vypracována finanční rozvaha a potravinová pomoc jim byla poskytnuta, aby překlenuli
období do příchodu dalších peněz.
Využití služeb potravinové banky v Hradci Králové je pro sociální službu důležitým nástrojem, protože
rodina nedokáže vnímat další témata, která se týkají péče o dítě, výchovy, vztahů apod., pokud řeší
existenční potíže, jako je hlad. Často je potravinová pomoc jedinou možností, jak překlenout období, než
stihne zareagovat sociální systém například při ztrátě zaměstnání, nově narozeném dítěti, návratu dětí
z ústavní výchovy či pěstounské péče aj.
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A trošku z jiného soudku

Za školním úspěchem

Vzdělávání pracovníka

Projekt se zaměřuje na zajištění doučování sociálně znevýhodněných dětí v jejich přirozeném prostředí
(tj. v rodině) za účelem podpory školní úspěšnosti dětí a posilování kladného vztahu dětí i rodičů ke škole.

Na pozici sociálního pracovníka mnohdy nastoupíme jako čerství absolventi, jen s malou představou o tom,
jak taková práce s klientem opravdu vypadá.
Po nástupu do práce projdeme důkladným zaškolením, seznámíme se s různými databázemi, tabulkami
a šanony nebo návody, jak s klientem komunikovat. Realita v terénu je mnohdy jiná než nám říkali ve škole.
Často nás překvapí, že klient nechce slyšet naše názory, bývá naštvaný, někdy na nás i křičí. Nebo klient
nedodržuje domluvené termíny, chodí pozdě nebo vůbec, bez omluvy. Při představě, že po nás někdo bude
chtít pomoc s dluhy, jdeme do kolen, protože sami jsme se s tím nikdy nesetkali, tak jak tedy někomu radit
a pomoci…?
Naštěstí, kromě pomoci kolegů, existují kurzy, školení, semináře, workshopy… A právě zde je prostor pro to,
aby se pracovník rozvíjel, učil novým přístupům, sdílel své zkušenosti. Zjistí, že ke komunikaci s klientem je
super naučit se motivačnímu rozhovoru, že na semináři o insolvenci se dozví zajímavé informace a na kurzu
psychohygieny se naučí odpočívat a oddělovat volný čas od práce.

Jsme v terénu
Výkon sociálního pracovníka nespočívá jen v přímé práci s klienty. Pracovníci Centra Semafor se pravidelně
pohybují i v terénu, a proto není překvapením, že provádějí i depistáže. Za rok 2019 pracovníci provedli
37 depistáží na území Hradce Králové a v přilehlých oblastech. Pro pracovníky Centra Semafor je depistáž
možným prostředkem k mapování lokalit, setkáváním s možnými klienty či s jinými návaznými institucemi
- proto je provádění depistáží důležitou součástí práce sociálních pracovníků.

Praxe a stáže v roce 2019
I v loňském roce pokračovala spolupráce s Univerzitou Hradec Králové. Naše středisko navštívilo celkem
10 studentů z Pedagogické fakulty nebo z oboru Sociální práce. Studentům se po dobu praxe snažíme
ukázat co nejvíce, proto s námi praktikanti chodí do terénu, navštěvují s námi rodiny, provádí depistáž
nebo se účastní akcí pro veřejnost. Je pro nás důležité, aby student kromě „papírů“ zažil i práci sociálního
pracovníka na vlastní kůži.

10

Marta je 14 letá mladá slečna, která žije v bytě s maminkou a dvěma mladšími sourozenci. Do projektu
nastoupila v době, kdy jí hrozilo propadnutí v 8. třídě. Škola ji nebavila, dostávala jednu pětku za druhou,
doma jí látku nebyl schopen nikdo vysvětlit a nikdo ji ani nechválil, nebylo za co. S pracovnicí si nastavily
pravidelné schůzky dvakrát týdně. Jednou jsou u Marty doma a jednou jsou v blízké knihovně, kde má
Marta na učení větší klid. Pokud probíhá schůzka doma je přítomna i maminka, které se učí, jak by mohla
s dcerou procvičovat a jak ji ve vzdělávání podpořit či pochválit za úspěch. V knihovně je kromě klidu také
větší prostor si popovídat. Jak se Marta má, co ji baví nebo naopak trápí. V současné době se prospěch
Marty zlepšil. Už nedostává pětky, paní učitelka ji chválí. I maminka si všimla, že to jde Martě ve škole lépe.
S pracovnicí a maminkou se byla podívat na Veletrhu středních škol a v roce 2020 si bude podávat přihlášku
na obor kosmetička nebo cukrářka.

Pracovní tým
Mgr. Šárka Zbiňová
Mgr. Zuzana Martišková
Mgr. Petra Barvová
Bc. Johanka Plodková
Bc. Kateřina Píšová

Bc. Eva Nešetřilová
Bc. Zdena Schauerová
Bc. Veronika Šebková
Bc. Kristýna Rennerová
Michaela Doležalová

Koho už u nás nepotkáte?
Mgr. Markéta Jindrová Rejmanová
Bc. Sabina Zdráhalová
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Kde jste nás mohli vidět
Pravidelně se účastníme Komunitního plánování
Magistrátu města Hradec Králové (pracovní skupina
Národní a etnické menšiny a osoby v obtížné životní
situaci, pracovní skupina Rodiny s dětmi a mládeží)
a také Komunitního plánování města Smiřice. Jsme
členy Platformy pro sociální bydlení.

Dočíst jste se o nás mohli na webových stránkách
a v tisku:
www.salinger.cz
Radnice
Hradečák
Zpravodaj sociálních projektů
Salingeroviny

Speciální poděkování patří
našim sponzorům
Evropský sociální fond EU
Královéhradecký kraj
Statutární město Hradec Králové
Město Smiřice

Techsoup Česká republika
Infocentrum Hradec Králové
GIVT
Emado

Nadace Jistota Komerční banky
Nadační fond Albert

Aktivity středisek Komunitní centrum ZIP a Centrum Síťovka (nyní Centrum Semafor) byly do 30. 6. 2019
součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, který byl financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
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Kontakt
Zřizovatel
Salinger, z.s.
Gočárova třída 760
500 02 Hradec Králové
Datum vzniku: 1.12. 1997
IČ: 67440185
Vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 3261
Účet: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1080693349/0800

Vedoucí střediska
Mgr. Šárka Zbiňová
774 807 052

Kontaktní údaje
Centrum Semafor
Gočárova třída 1620/30
Hradec Králové 500 02

www.salinger.cz
/centrum-semafor

centrum.semafor@salinger.cz

www.facebook.com/Salinger.zs

