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Úvodní slovo
Milí přátelé a kolegové,

máme za sebou další rok a je takovým všeobecným zvykem na začátku každého roku zhodnotit ten právě 
uplynulý. No, něco se povedlo, něco ne. Ale jsou to věci, které již nemůžeme změnit. Proto mi dovolte se 
spíše podívat na přítomnost a následně i trošku do budoucnosti. Co máme? Máme stabilní, mladý, kreativní 
a aktivní tým, spoustu nápadů a nadšení. V  příštím roce máme připravený projekt na podporu školní 
úspěšnosti dětí v rodinách, již teď pracujeme na přípravách akcí pro rodiny s dětmi, ale i pro veřejnost. 
Určitě nás v dubnu 2019 čeká další ročník Krasohledu, v průběhu roku připravujeme výlety a preventivní 
akce s dětmi a jejich rodiči. Domlouváme si stáže a kurzy, abychom získali nové zkušenosti a dovednosti. 
No bude toho opravdu hodně.

Možná Vám přijde, že jsem ten rok 2018 trošku zazdila. To bych opravdu nerada. Byl to rok plný změn 
a výzev, ať už v rámci obměny pracovníků nebo při práci s klienty. Všechno se nám to podařilo zvládnout 
a to nejen díky skvěle fungujícímu týmu, podporujícímu managementu, ale i díky spolupráci s ostatními 
službami, organizacemi či jednotlivci. 

Všem jednotlivě poděkovat nemohu, proto využiji tento prostor a vyslovím velký dík za práci vás všech.

A teď už přeji příjemné počtení v naší Zprávě o činnosti za rok 2018.

Šárka Zbiňová
Vedoucí Komunitního centra ZIP
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Koncepce střediska
Poslání

Komunitní centrum ZIP 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.

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.

Statistika za rok 2018

Celkový počet klientů 103   Muži  22   Ženy   81

Počet poskytnutých výkonů  2980     Počet hodin v terénu 1536
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Jak to u nás funguje?
Komunitní centrum ZIP poskytuje své služby ambulantní a terénní formou. Ambulantní forma znamená, že 
jsme přítomni u nás v Komunitním centrum ZIP 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 nejčastěji 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 ve Svinarech, 
Malšovicích, Smiřicích, 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 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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vysoký nájem a také z důvodu špatné hygieny na ubytovně. Starší dcera díky nehygienickému prostředí 
onemocněla a byla nějakou dobu hospitalizována v nemocnici. Bohužel se jim lepší ubytování nepodařilo 
sehnat. Ocitli se jen na jiné ubytovně, v očekávání alespoň lepší hygieny. Běžný nájemní byt se jim nedařilo 
sehnat především z důvodu, že se jednalo o romskou rodinu, vysokých kaucí a provizím realitním kancelářím. 
Na této ubytovně bydleli necelý rok, než se ji majitelé rozhodli zavřít. Rodina paní Marty se ocitla na ulici. 
Skoro týden přespávali, kde se dalo. Nakonec měli štěstí a přijali je zpět na předchozí ubytovnu. Během 
roku partner paní Marty oslepl. Pomáhali jsme s vyřízením invalidního důchodu pro partnera. V současné 
době se paní Marta opět pustila do hledání bydlení, které bude pro její rodinu bezpečné.

Když pomůže nadační fond

S Kamčou (15let) a její maminkou spolupracujeme již několik let a to hlavně na přípravě do školy. V 6. třídě 
Kamča přestoupila na jinou školu. Učivo pro ni bylo těžší a zpočátku si musela zvykat také na nový kolektiv. 
Maminka se stará ještě o druhou mladší dceru a nevěděla si s dcerou v pubertě moc rady. Maminka se 
o obě dcery stará sama a potýká se s  nedostatkem peněz. Kamča se dostala na učňovský obor a tím 
vyvstaly další finanční výdaje pro rodinu. Pomohli jsme tedy mamince požádat o finanční podporu Nadační 
fond pro podporu královéhradeckých středoškolských studentů, který byl vyhlášen na jaře 2018. Tento 
nadační fond zřizuje Magistrát města Hradec Králové. Koncem srpna rodina dostala oznámení, že jim byla 
schválená žádost. Měsíčně budou dostávat 5000,- Kč po celý školní rok 2018/2019. Maminka i Kamča měly 
velkou radost. Postupem času se zlepšuje i vztah mezi maminkou a Kamčou a obě si začínají více rozumět. 

Máme rádi šťastné konce

Paní Iva žila dříve se svým mužem a mladším synem Radkem v  rodinném domku. Ze strany partnera 
docházelo k domácímu násilí. Syn Radek byl často přítomen při útocích na matku. V jejich domě několikrát 
zasahovala i Policie ČR. Situace byla pro paní Ivu již neúnosná, proto požádala svého staršího syna o pomoc. 
Ten jí pomohl s tajným odstěhováním od partnera. Paní Iva tehdy řešila, kde se synem zůstane – jedinou 
možností byl Azylový dům pro matky s dětmi, kde nakonec byla dva roky. Poté se paní Iva se synem Radkem 
přestěhovala na městskou ubytovnu. Paní Iva krátce na to také přišla o zaměstnání a musela se evidovat 
na Úřadu práce. Pracovnice KC ZIP jí několikrát poskytly podporu prostřednictvím doprovodu. S pracovnicí 
se scházely na pravidelných schůzkách, kde se paní Iva mohla dívat na internet a vyhledávat si pracovní 
nabídky. Paní Ivě se záhy na to podařilo najít stabilní práci s pravidelnou měsíční výplatou. Mohla si tedy 
dovolit hledat nové bydlení. S pracovnicí konzultovala měsíční výdaje a možnou peněžní rezervu na kauci 
a jiné případné poplatky nutné k novému bydlení. V květnu 2018 se paní Ivě podařilo najít si byt dle jejích 
představ, kam se za pomoci členů rodiny mohla se synem přestěhovat.

A teď trochu reality...
Doprovod není jen procházka

S paní Eliškou spolupracuje KC ZIP od dubna 2017. Paní Eliška žije se svou tříletou dcerou Karolínkou v jednom 
pokoji v domě, kde bydlí ještě několik dalších obyvatel. Paní Eliška má dlouhodobé psychické a zdravotní 
problémy, které jí ztěžují běžný život. Kvůli těmto problémům je nutné, aby pravidelně navštěvovala velké 
množství lékařů. Sociální pracovnice paní Elišce pomáhá s kontaktováním daných lékařů. Zároveň spolu 
vypracovaly systém, jak si paní Eliška bude pamatovat, kdy a kam má jít. V některých situacích paní Eliška 
žádá od pracovnice doprovod k lékaři, protože se nových situací bojí. Pracovnice jí tak poskytují podporu, 
aby paní Eliška zvládla k lékaři dojít a absolvovat všechna vyšetření. Díky tomu je paní Eliška stále schopna 
se starat i o svoji malou dceru. 

Příprava do školy není doučování

Za paní Vlastou a jejím synem Pepou dojíždíme v rámci pomoci s přípravou do školy. Pepa je nemocný 
a často kvůli své nemoci chybí ve škole. Paní Vlasta mu nezvládá látku dostatečně vysvětlit, aby mohl 
dohnat ostatní spolužáky. Při přípravě do školy s nimi tedy pracujeme i na tom, aby se maminka naučila 
se synem učit, uměla ho přezkoušet a pokud to jde i látku vysvětlit. S paní Vlastou jsme také v kontaktu, 
když je její syn v  nemocnici a snažíme se jí podpořit ve zvládání této náročné situace. S  přípravou do 
školy jsme po domluvě pokračovali i o prázdninách, aby si Pepa učivo průběžně opakoval. Mimo přípravu 
do školy se o prázdninách Pepa zúčastnil pořádaných akcí pro děti. Tyto akce pro něj byly příjemným 
rozptýlením a možností vyzkoušet si nové hry a aktivity. Na začátku školního roku jsme se souhlasem paní 
Vlasty kontaktovaly třídní učitelku Pepy, se kterou nyní můžeme komunikovat a nastavit přípravu do školy 
tak, aby byla co nejefektivnější. Paní Vlasta je za to moc ráda, protože nyní ví, že pokud by něčemu od paní 
učitelky nerozuměla, můžeme se sejít všichni společně a věci řešit.

Bydlení není vždy jistota

S  paní Martou a její rodinou spolupracujeme od roku 2016. V  té době bydlela na komerční ubytovně 
s partnerem a dvěma dcerami. Rodina měla pro sebe jeden malý pokoj, kam se jim sotva vešly postele 
a stůl s  židlemi. Na ubytovně sdíleli sociální zařízení a kuchyň s  dalšími početnými rodinami a dělníky. 
Během naší spolupráce si sháněli jiné vhodné ubytování. Jednak proto, že pokoj byl pro ně velice malý, platili 
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A trošku z jiného soudku
Jsme v terénu

Výkon sociálního pracovníka nespočívá jen v přímé práci s klienty. Pracovníci Komunitního centra ZIP se 
pravidelně pohybují i v terénu, a proto není překvapením, že provádějí i depistáže. Za rok 2018 pracovníci 
provedli 26 depistáží na území Hradce Králové a v přilehlých oblastech, z toho 3x byla provedena i depistáž 
v  Chlumci nad Cidlinou. Pro pracovníky KC ZIP 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 2018

O praxe v našem středisku je stále velký zájem, což nás moc těší. Bohužel nemůžeme přijmout vždy všechny 
zájemce, i kdybychom chtěli. Naše kancelář i časové možnosti nejsou nafukovací. V roce 2018 u nás bylo 
celkem 10 praktikantů a to z  Univerzity Hradec Králové, především z  neučitelských oborů PdF a oboru 
sociální práce FF. Komunitní centrum ZIP je jedním z akreditovaných pracovišť pro výkon praxí studentů 
sociálních oborů.
Na několikadenní stáž za námi přijeli pracovníci z Kolína z Prostoru Plus, o.p.s. My jsme jejich návštěvu 
opětovali a na oplátku jsme je navštívili i my.
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Jak jsem se dostala do týmu

Když jsem si v létě roku 2017 uvědomila, že nastupuji do posledního ročníku bakalářského studia, došla jsem 
k závěru, že už bych se mohla poohlídnout po nějakých pracovních nabídkách. Organizace Salinger,z.s. mě 
ihned zaujala. V té době byla vypsaná výběrová řízení ve středisku NZDM Modrý pomeranč a v Komunitním 
centru ZIP. Zúčastnila jsem se obou a vedoucí KC ZIP se mi do několika dní ozvala a k mé radosti mi sdělila, 
že mě chtějí do svého týmu. Smlouvu na dohodu o provedení práce jsem podepsala v říjnu stejného roku. 
Rovnou jsem se zapojila do dění na přípravě dětí do školy především v ambulantní formě na Okružní. Tahle 
práce mě začala opravdu bavit. Postupem času se navázala spolupráce s novými klienty, a tak jsem začala 
jezdit i terénně k rodinám po Hradci Králové. S jarem 2018 přišlo náročnější období, protože jsem psala 
bakalářskou práci a připravovala jsem se na státnice. Díky pomoci celého týmu jsem vše zdárně dokončila 
a přihlásila se do nového výběrového řízení na pozici sociální pracovnice. Měla jsem  velkou radost, když mi 
kolegyně sdělily, že si mne vybraly. A tak jsem začátkem prázdnin roku 2018 podepsala smlouvu na hlavní 
pracovní poměr.
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Pracovní tým

Speciální poděkování patří 
našim sponzorům

Mgr. Šárka Zbiňová
Mgr. Zuzana Martišková
Mgr. Petra Barvová
Mgr. Markéta Jindrová Rejmanová
Bc. Zdena Schauerová

Bc. Johanka Plodková
Kateřina Píšová
Veronika Šebková
Bc. Kristýna Rennerová
Sabina Zdráhalová

Koho už u nás nepotkáte?
Mgr. Anežka Barešová
Mgr. Jitka Dumková
Tereza Česáková

Evropský sociální fond EU
Královéhradecký kraj
Statutární město Hradec Králové
Město Smiřice

Techsoup Česká republika
Infocentrum Hradec Králové
GIVT
Emado

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
Sociální práce

Salinger, z.s.
Únor 2019

Grafické zpracování a ilustrace: Kateřina Kesslerová
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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

Komunitní centrum ZIP
Pospíšilova 698
500 03 Hradec Králové

601 152 642

kc.zip@salinger.cz

www.salinger.cz 
/zip/

www.facebook.com/Salinger.zs

Kontakt
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