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Zpráva o činnosti 2020

Úvodní slovo
Milí přátelé a kolegové,
přemýšlím, jak nejlépe shrnout rok 2020 a není to tedy vůbec jednoduché. Jak všichni víte, byl to rok dosti
specifický. Říká se to asi o každém uplynulém roce, ale tentokrát to uteklo opravdu nějak rychle. Všichni
jsme čelili mnohým výzvám, zvykali si a učili se. Náš pracovní tým se podrobil změnám a i naše práce se
musela přizpůsobit situaci, se kterou jsme se potýkali. Sociální práci jsme nezanedbali a nadále s rodinami
spolupracovali. Společně s nimi jsme řešili situace, se kterými se potýkáme běžně, ale také situace úplně
nové. Pokračovali jsme dále na projektu Za školním úspěchem, který byl potřebný ještě víc než jindy.
Pomáhali jsme v komunikaci s úřady či s lékaři, s hledáním bydlení a práce, ale i se zapojením dětí do
distanční výuky. Byla to velká zkouška, ale především příležitost. Tento zvláštní rok nám mimo jiné přinesl
i jistá pozitiva, z kterých mohou pracovníci i klienti Centra Semafor do budoucna čerpat. Už teď víme, že nás
toho i příští rok čeká mnoho nového a bude to zase výzva – a ty my přijímáme rádi.
Vše se nám podařilo zvládnout nejen díky fungujícímu týmu, podporujícímu managementu, ale i díky
spolupráci s ostatními organizacemi, službami, či jednotlivci. Všichni zasloužíte velké díky za Vaši práci!
Přeji všem mnoho úspěchů a příjemné počtení v naší Zprávě o činnosti za rok 2020.

Zdena Schauerová
vedoucí Centra Semafor
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Koncepce střediska

Statistika za rok 2020

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

72			

Počet poskytnutých výkonů

Muži

2728			

17			

Ženy

55

Počet hodin přímé podpory klienta

936

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?
Nabízenými činnostmi pomáháme rodičům lépe se uplatnit na trhu práce, zorientovat se ve vlastní finanční
situaci, při komunikaci s úřady, lékaři a školami. Dětem nabízíme podporu vzdělávání přímo v rodině, kdy
se do přípravy do školy zapojují i rodiče. S dospívajícími naopak řešíme ukončení školy, nástup do nové
školy či na trh práce. Zároveň nabízíme celým rodinám možnost aktivně se podílet na společném trávení
volného času. Naše služby poskytujeme ambulantně přímo u nás na středisku nebo terénně, kdy jezdíme
do jednotlivých rodin v rámci ORP Hradec Králové. Pravidelně dojíždíme například do Smiřic a Třebechovic
pod Orebem, ale potkat nás můžete i jinde, kde nás je potřeba. Ambulantní forma znamená, že jsme
přítomni u nás v Centru Semafor a zájemci o službu mohou za námi v době ambulance nebo dle domluvy
přijít a požádat o pomoc. Otevírací dobu máme vyvěšenou na webových stránkách www.salinger.cz.

Co dělá sociální pracovník?
Je toho mnoho, ale ve zkratce, jak již bylo řečeno, pracuje s rodinami s dětmi především v jejich přirozeném
prostředí, tzn. u nich doma. Pracovník 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
papírů, 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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Příběhy z naší praxe

Pepíkovi obědy poskytnuty. Paní Vilma je ráda, že se jejímu synovi splnilo přání, není vyčleněn z kolektivu
spolužáků a má pravidelnou, vyváženou a teplou stravu.

Těžké začátky, dobrý konec

Rodina paní Mariany je vícečetná, ale v současné době má paní s partnerem v péči pouze dvě nejmladší
dcery Jasmínku a Karolínku. Rodina delší dobu řešila svou nevyhovující bytovou situaci. Paní Mariana chodí
na pravidelnou brigádu a její partner má stabilní zaměstnání. Hledání komerčního bydlení vždy ztroskotalo
na osobním setkání, kdy se rodina setkávala opakovaně s neúspěchem. Po mnohých nezdarech začala paní
Mariana propadat stavům úzkosti z neustálého stresu a frustrace ohledně hledání bydlení. Pracovnice Centra
Semafor se snažily klientce pravidelně pomoci situačními intervencemi a podporovaly ji v opakovaném
hledání vhodného bydlení. Prostřednictvím osobních (a při koronavirových omezeních i telefonických)
konzultací se snažily stabilizovat psychický stav paní Mariany. Pracovnice Centra Semafor pomohla klientce
s podáním žádosti o městské startovací byty. Paní byla z předchozích zkušeností k výsledkům už předem
skeptická, ale nakonec byla rodina vybrána a byl jí udělen městský startovací byt se sníženým nájmem.
Situace rodiny se stabilizovala a s ní i psychický stav paní Mariany, ta sice stále potřebuje podporu v řešení
své nepříznivé situace, ale už se cítí mnohem lépe a ví, že „se má na koho obrátit“.

Paní Martina nyní žije se svým partnerem a 5 dětmi. Ne vždy tomu tak ale bylo. Rodina se často stěhovala,
střídala různé formy bydlení. V objektu, kde bydleli delší čas, netekla voda a nešla elektřina. Do Centra
Semafor rodina přišla ve chvíli, kdy bylo obtížné v objektu pobývat. Rodině významně pomáhali příbuzní,
u kterých mohli krátce zůstat. Objekt byl však uzavřen a paní Martina s rodinou náhle přišla o střechu
nad hlavou. Na vlastní žádost a na doporučení Odboru sociálně-právní ochrany dětí umístili všechny děti
do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Situace byla velmi emotivní jak pro rodiče, tak pro jejich
děti. Rodiče za dětmi pravidelně dojížděli a z již tak nejistých příjmů si odkládali finance na cestu za dětmi.
Centrum Semafor v mezičase paní Martině a partnerovi pomáhalo s hledáním bydlení – zprostředkovalo
kontakt s azylovými domy, Úřadem práce a poskytlo pomoc s podáváním žádostí. Z mnoha podaných
žádostí do azylových domů po celé České republice se však nepodařilo rodinu kamkoli umístit. Bez
podmínky bydlení nebylo možné vrátit děti zpět rodičům. Paní Martině s partnerem se i přes komplikace
nakonec podařilo bydlení sehnat. Pracovnice Centra Semafor s rodinou pracovala na dodržování termínů
splatnosti nutných výdajů za bydlení a na celkové stabilizaci situace.
A jak se má rodina teď? Situace v rodině je stabilní – paní Martina vše platí pravidelně, nevznikají nové dluhy.
Nejstarší děti navštěvují místní školu. Centrum Semafor rodině nadále pomáhá s finančním rozpočtem
a na rozvoji rodičovských kompetencí.

Oběd ve škole nepřináší jenom plný žaludek
Rodina paní Vilmy je dlouhodobě v nelehké sociální a finanční situaci. Paní Vilma kvůli zdravotním obtížím
pobírá invalidní důchod. Zároveň se také stará o malou dceru a syna. Její partner se snaží finančně
zabezpečit rodinu, ale jeho výdělek je velmi malý. Po práci se snaží pomoci partnerce s dětmi a domácností
a přivydělává si ještě brigádně. Paní Vilma se pracovnici svěřila, že by syn Pepík rád chodil se spolužáky
na obědy, ale nemohou si dovolit platit obědy synovi ve školní jídelně. Pepík je tak odstrčený z kolektivu a
k obědu má často jen pečivo. Sociální pracovnice společně s paní Vilmou hledala cestu, jak obědy Pepíkovi
zajistit. Nejprve vypracovaly měsíční rodinný rozpočet. Na jeho základě zjistily, že je opravdu finanční
situace rodiny velmi špatná, a tak společně domluvily a zrealizovaly schůzku s ředitelem základní školy
ohledně projektu Obědů pro děti. Pan ředitel paní Vilmě podrobně vysvětlil dodržování pravidel projektu
a jak se do něj zapojit. Společně s pracovnicí tedy maminka sepsala žádost, na jejímž základě mohou být
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Konečně bydlím

Dodáme jistotu
Paní Klára je samoživitelkou a žije se svými dvěma dětmi na ubytovně. Dříve bydleli jako rodina
v komerčním bytě. O bydlení však nečekaně přišli, a tak paní s dětmi několik týdnů pobývala u známých
a kamarádů. V Azylovém domě pro matky s dětmi byla v té době plná kapacita. Paní Kláře se podařilo
získat bydlení na ubytovně, kam se s dětmi mohli nastěhovat. Zde žije již více jak rok. Paní Klára aktivně
hledala bydlení, bohužel zatím neúspěšně. Nároky některých pronajímatelů jsou přehnané – nepřijímají
matku samoživitelku s dětmi, nebo vadí přítomnost domácího mazlíčka. Paní Klára se bohužel setkala
i s rasovými předsudky. Když se naskytla možnost podat si žádost o městský byt pro rodiny s dětmi, paní
Klára neváhala a požádala Centrum Semafor o pomoc. Pracovnice jí objasnila podmínky žádosti, kterou
společně podali. Klientka požádala pracovnici o doprovod na prohlídky bytů – dle svých slov chtěla cítit
podporu a jistotu, že nic nezanedbá. Sama by na prohlídku nejspíše nešla z důvodu velkých obav, jak
prohlídka bude probíhat a co bude jejím úkolem. Pracovnice Centra Semafor klientku doprovodila do dvou
bytových domů, společně s klientkou prošly prostory k pronájmu, předem si připravily otázky, na co se při
prohlídce zeptat a na co si dát pozor. Paní Klára vše zvládla a v termínu si podala žádost o dva byty a doufá,
že se s dětmi budou moci přestěhovat do většího.
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A co dál také děláme?
Síťování v obcích
Již třetím rokem se o sobě snažíme dát co nejvíce vědět pomocí schůzek se starosty obcí na Hradecku. Tento
rok byl od těch předchozích odlišný. Z důvodu situace ohledně COVID-19 se schůzky nedařilo realizovat tak
často, jak bychom si představovali. Několik starostů bylo i přes nepříznivou situaci kontaktováno ať už
osobně nebo elektronickou cestou. Na společných schůzkách je hlavním tématem představení naší služby.
Snažíme se od starostů zjistit, zda má obec nějakou formu sociálního bydlení nebo zda vědí o nějaké rodině,
která by potřebovala pomoci v sociální oblasti. Pokud je v obci nějaká rodina, která si neumí poradit sama,
často se setkáváme se soudržností obce. Poslední nedílnou součástí schůzek je monitoring, který vždy po
schůzce provádíme. Snažíme se projít obec a zaměřit se na případné vyloučené lokality.
Za Centrum Semafor jsme rádi za čas, který si na nás starostové udělají. Doufáme, že v příštím roce již
schůzky budou moci probíhat bez omezení a těšíme se na další spolupráci.

Rozvíjíme se a vzděláváme i v době mimořádných opatření
Ačkoliv byl letošní rok v mnoha ohledech specifický, naše vzdělávání jsme ani letos nezanedbali. Pracovníci
se účastnili několika webinářů, workshopů a kurzů, které pokud nemohly proběhnout osobně, byly
přesunuty do on-line prostředí. V tomto prostředí jsme se letos naučili zase o něco lépe fungovat a využít
jej ve prospěch náš i našich klientů. Pracovníci se zúčastnili například těchto kurzů: Motivační rozhovory,
Metody a nástroje pro práci s ohroženými rodinami, Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování
situace dítěte, Dávky na bydlení, Individuální plánování, Podpora změny a motivace u klientů, Nedirektivní
komunikace s klienty sociálních služeb.
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Projekt
Za školním úspěchem
Cílem projektu je zvýšit možnost školního úspěchu dětí pomocí pravidelného a podporujícího doučování.
Do projektu jsou zapojeni i rodiče tím, že jsou přítomni doučování. Zkouší si různé postupy, jak dítě připravit
do školy a učí se ho správně motivovat a podporovat. Nedílnou součástí projektu je i spolupráce se školami
a podpora mimoškolních aktivit dětí.

Pracovní tým
Mgr. Zdena Schauerová
Mgr. Johanka Plodková
Mgr. Petra Barvová
Bc. Kateřina Píšová
Mgr. Eva Nešetřilová

Bc. Leontýna Wendlíková DiS.
Kristýna Obršálová
Kristýna Hubálková
Veronika Vaňková
Petra Vacková

Koho už u nás nepotkáte?
Mgr. Šárka Zbiňová
Mgr. Zuzana Martišková

Vzhledem k mimořádnému uzavření škol a distanční výuce byl v letošním roce tento projekt ještě více
potřebný a museli jsme ho přizpůsobit okolnostem. Pro rodiny s dětmi nebylo snadné vypořádat se
s distanční výukou. Osobní setkání často nebyla možná, ale věděli jsme, že je potřebné s rodinami nadále
pracovat a mnohdy ještě více než dříve. Když bylo potřeba, přešli jsme tedy do on-line prostředí a nadále
pomáhali v rodinách s doučováním.

Příběh Natálky
Natálka je velmi stydlivá dívka. Dle paní učitelky si velmi těžko hledá kamarády a ve třídě je uzavřená. Již
v první třídě se projevily obtíže s učením a logopedické potíže. Delší dobu jí trvalo, než se naučila psát
správné tvary a čtení písmen, měla velké obtíže s matematikou. Rodiče Natálky si nevěděli rady, jak
vysvětlit dceři probírané učivo. Při učení s rodiči měla Natálka sklony k zasekávání. Rodiče často sami
nerozuměli učební látce, proto velmi uvítali nabídku pomoci se vzděláváním dcery. Pracovnice jim pomohla
zařídit také vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s vadami řeči. Při doučování navázala
Natálka s pracovnicí velmi hezký vztah a ve druhé třídě udělala velký pokrok. Zlepšila se nejen ve psaní a
čtení, ale také v komunikaci se spolužáky a paní učitelkou. Při učení s rodiči se již nezasekává a spolupracuje
s nimi. Paní učitelka připravovala maminku na to, že bude Natálka pravděpodobně opakovat druhou třídu.
To se nakonec nestalo a díky snaze všech zapojených Natálka v současné době chodí do třetí třídy. Poté co
s pracovnicí na doučování navštívila knihovnu, velice ji zaujala možnost zřízení členství. O prázdninách tedy
začala s maminkou navštěvovat dětskou knihovnu, kde si pravidelně půjčuje knížky a čtení jí začalo bavit.

10

11

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).
Jsme členy Platformy pro sociální bydlení, Platformy pro včasnou péči a také Mezioborové monitorovací
skupiny. Pracovníci se v průběhu roku mimo jiné zúčastnili nejrůznějších školení, webinářů a workshopů.

Speciální poděkování patří
našim donátorům
Ministerstvo práce a soc. věcí

Město Smiřice

GIVT

Královéhradecký kraj

Komerční banka

Emado

Salinger, z.s.
Březen 2021
Statutární město Hradec Králové

12

Techsoup Česká republika
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Kontakt
Zřizovatel
Salinger, z.s.
Sukovy sady 660
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. Zdena Schauerová
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

