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Úvodní slovo
Vážení čtenáři, 

věříte na změny k lepšímu? Je to motto celé naší organizace. Ve Stopě čápa smíme být součástí skutečných 
lidských příběhů. Příběhů dětí, které přišly o péči svých rodičů, příběhů lidí, kteří by rádi byli rodiči a není 
jim to přáno, příběhů lidí, kteří jsou ochotni pomoci dětem, které jsou pro ně cizí. Nejsou to pohádky. 
Je to někdy až příliš tvrdá realita. A přesto, možná právě proto, potkáváme tolik lásky, skutečného štěstí 
a zázraků, až to vypadá neuvěřitelně. Pojďte věřit s námi.

Tereza Čejková
vedoucí střediska Stopa čápa
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Koncepce střediska
Jak pomáháme

Provázíme pěstouny v náhradním rodičovství tak, aby děti, které přijali, zvládly adaptaci v nové rodině, 
rozuměly tomu, proč nežijí u svých rodičů a dokázaly se s tím vyrovnat. 
Pomáháme  pěstounům mluvit s  dětmi o těžkých životních událostech, navazovat a udržovat kontakty 
s původní rodinou dítěte, pokud je to v jeho zájmu. 
Podporujeme  klienty při zvládání náročných výchovných období dětí. Komunikujeme s úřady 
a usnadňujeme orientaci v legislativě sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče.
Úzce spolupracujeme s terapeuty, psychology, školkami, školami a dalšími aktéry systému péče o děti.

Poslání

Prostřednictvím provázení náhradních rodičů a vzdělávání zájemců a žadatelů o náhradní rodinnou péči, 
pomáháme dětem v náhradní rodinné péči k příznivému vývoji a šťastnému dětství. 

Cílová skupina

Rodiny z Královéhradeckého kraje, které vykonávají náhradní rodinnou péči. Zájemci a žadatelé o náhradní 
rodinnou péči a jejich vlastní děti.

 • děti v náhradní rodinné péči;

 • osvojitelé (adoptivní rodiny);

 • pěstouni (včetně příbuzenské pěstounské péče);

 • pěstouni na přechodnou dobu;

 • budoucí pěstouni, kteří čekají na převzetí dítěte;

 • poručníci, kteří osobně pečují o děti (nebo probíhá řízení o ustanovení poručníkem);

 • osoby, které mají dítě svěřené do péče a nejsou rodiči dítěte;

 • osoby, které mají dítě v předpěstounské nebo předadopční péči;

 • zájemci a žadatelé o jakoukoli formu náhradní rodinné péče;

 • děti zájemců a žadatelů o jakoukoli formu náhradní rodinné péče.

Cíle 

 • Dítě se cítí dobře a šťastně v rodině, ve které žije. Vyrůstá ve zdravém a podnětném prostředí. 

 • Osoba, odpovědná za výchovu dítěte, zvládá dobře své povinnosti, zná svá práva a je plně kompetentní 
k výchově svěřeného dítěte.

 • Zájemce nebo žadatel o náhradní rodinnou péči má dostatek informací, aby se mohl kvalifikovaně 
rozhodnout. Ví, kam se obrátit o další pomoc. Jeho vlastní dítě má v tomto rozhodování důležitou roli.

Zásady

Zásady poskytování služeb vycházejí z Etického kodexu organizace Salinger z.s., kterým se všichni pracovníci 
řídí. 

 • RESPEKT KE KLIENTŮM – pracovnice Stopy čápa respektují práva klientů na vlastní názor. Cíle a kroky 
podpory vždy plánují společně s klientem. Informace o klientech podávají vždy s jejich vědomím. Zprávy 
o spolupráci předávané dalším institucím (OSPOD, soud, škola…) má vždy k dispozici jako první klient. 

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – každé dítě i dospělý, každá situace a okolnosti vyžadují jiný přístup, jiná 
rozhodnutí i jiná řešení. Pracovnice Stopy čápa provázejí jednotlivé rodiny v souladu s jejich specifickými 
potřebami. 

 • ODBORNOST A PROFESIONALITA – pracovnice Stopy čápa mají potřebnou kvalifikaci, jsou vždy pod 
odbornou supervizí, povinně se dále vzdělávají, postupují podle metodických pokynů a standardů 
kvality sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí. Hájí především zájmy dítěte. Nevstupují 
s klienty do osobních vztahů a neupřednostňují některé klienty na úkor jiných. Zachovávají mlčenlivost. 

 • MEZIOBOROVÁ A INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE – dítě v náhradní rodinné péči potřebuje většinou 
multidisciplinární podporu. Pracovnice Stopy čápa komunikují se všemi odborníky, kteří v  rodině 
působí, aktivně koordinují spolupráci jednotlivých složek (psycholog, učitel, OSPOD…) pro dosažení 
optimálního řešení situace. 

 • DOBROVOLNOST – sociální služby jsou poskytovány jen těm, kteří o ně požádají a chtějí je využívat. 
Klienti dohod o výkonu pěstounské péče mohou kdykoli odejít k jiné doprovodné organizaci. 

Dohody o výkonu pěstounské péče

Služby vyplývající z dohod o výkonu pěstounské péče nabízíme těm, kteří s námi tuto dohodu uzavřeli. 
Pokud jste ji uzavřeli s jiným subjektem, můžete se na nás po domluvě také obrátit. Některé služby lze 
poskytnout s následnou fakturací vaší provázející organizaci.
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Co nabízíme?
Dětem v náhradní rodinné péči 

Posloucháme a zajímá nás, co děti trápí, s čím si neví rady, co by si přály. Společně pak zjišťujeme, jak toho 
dosáhnout. Provázíme děti důležitými životními milníky a náročnými situacemi. Zjišťujeme a podáváme 
informace, které jsou pro ně důležité. Jsme v kontaktu se školou nebo školkou a zkoumáme způsoby, jak se 
cítit ve škole dobře, najít si kamarády a zažít úspěch. Pomáháme s bolestnou minulostí a problémy dneška. 
Zkoušíme napravovat to, co se rozbilo, a nacházíme cesty, jak se smířit s tím, co nelze změnit.
 

Osvojitelům 

Provázení a pomoc s náročnou výchovou přijatého dítěte, s adaptací a usazením v nové rodině, řešení 
komplikovaných sourozeneckých vztahů, sociálně-právní poradenství, sociálně-terapeutické vedení, 
jednání se školkami, školami,…

Osobám, které pečují o dítě a nejsou rodiče ani pěstouni 

Provázení a pomoc s  náročnou výchovou přijatého dítěte, sociálně-právní poradenství, sociálně-
terapeutické vedení, asistování kontaktů s rodiči dítěte a dalšími členy původní rodiny, jednání s OSPOD, 
se školami,…

Klientům dohod o výkonu pěstounské péče

VZDĚLÁVÁNÍ – témata seminářů volíme vždy dle přání a potřeb našich klientů. Lektoři seminářů jsou 
vždy odborníci s praktickými zkušenostmi a se schopností téma poutavě a srozumitelně předat. Během 
vzdělávání je zajištěno hlídání dětí. 

PORADENSTVÍ – Nejčastěji s vámi řešíme podávání návrhů k soudu, na co je třeba souhlas zákonného 
zástupce, od jakých poplatků jsou pěstouni osvobozeni, co dělat, když zákonný zástupce nekomunikuje, 
procesní postupy dle správního řádu, práva na odvolání, odvolací lhůty, kdo je a kdo není účastníkem 
řízení, co je to právní moc a co vykonatelnost, od kterého data náleží dávky pěstounské péče,… 

ASISTOVANÉ KONTAKTY – každá asistence je velmi individuální, většinou pracovnice řeší - jak mluvit 
s dítětem o rodiči, co dělat, když rodič na kontakt nedorazí, co dělat, když rodič dorazí pod vlivem návykových 
látek. Pomáhá rodiči, když je pro něj těžké s dítětem při setkání komunikovat. Je důležité, aby byl kontakt 
pro dítě předvídatelný a příjemný. Aby vztahy mezi rodiči a pěstouny byly při nejmenším stabilizované. 

TERAPEUTICKÁ POMOC – terapeuti a psychologové, se kterými spolupracujeme, jsou vždy zaměřeni 
na specifika dětí v  náhradní rodinné péči. Mají s  dětskými traumaty mnohaletou praxi a vědí, jak vám 
konkrétně poradit. 

ŠKOLKAMI, ŠKOLAMI – školka a škola můžou být pro dítě místem nových přátelství, zajímavého poznávání, 
zábavou. Snadno ale také místem plným hanby, ponížení, opakovaného selhávání, označení za černou ovci 
kolektivu. Vaše klíčová pracovnice ráda dorazí do vaší školky nebo školy a vysvětlí pedagogům, jak pracovat 
s dítětem s poruchou rané vazby, pomůže vám s komunikací se školou, bude stát za vaším dítětem.

JEDNÁNÍ S ÚŘADY A DALŠÍMI NÁVAZNÝMI SLUŽBAMI – někdy je třeba jen přeložit úřední jazyk nebo 
nastínit příští postup. Někdy zjistit, kdo jiný by ještě mohl ve vaší situaci pomoci a jak. Nechte to na vaší 
klíčovou pracovnici. 

Sociální služby

Klientem sociální služby se může stát jakákoli náhradní rodina z Královéhradeckého kraje, která se nachází 
v nepříznivé sociální situaci a nemůže jí řešit vlastními silami. Registrovaná sociální služba Stopy čápa 
byla ukončena v červenci 2019. Pomoc osvojitelům a osobám s dětmi v „cizí péči“ realizujeme za pomoci 
střediska Triangl. 

Kde působíme?

 • Pro ty, kteří s námi uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče, je to Královéhradecký a Pardubický kraj 
a obec Jilemnice v Libereckém kraji.

 • Pro klienty sociální služby pak Královéhradecký kraj (pozn. Sociální služba Stopy čápa byla ukončena 
v červenci 2019, nadále ji realizujeme za pomoci střediska Triangl). 

 
Jsou služby zdarma?

 • Sociální služby jsou poskytovány zdarma. 
 • Služby v rámci dohod o výkonu pěstounské péče jsou hrazeny ze státního příspěvku na výkon pěstounské 

péče. Některé služby jsou tak pro klienta zdarma, u některých služeb je vyžadována spoluúčast.
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POBYTY PRO DĚTI Z NRP – pro děti s náročným startem do života je velice těžké existovat v kolektivu 
vrstevníků. Pobyt mimo rodinu je pak ještě těší. Vnitřní stres se pak navenek projevuje agresí, nezvládáním 
jednoduchých pravidel, přemrštěným přilnutím k dospělým, různými somatickými projevy, atd. Naše pobyty 
jsou pro děti bezpečné. Pracovníci jsou zkušení a vědí, jak s dětmi pracovat. Děti nezahanbují, nevytváří 
příliš soutěživé prostředí, zvládají krizové intervence. 

VZDĚLÁVACÍ POBYTY PRO PĚSTOUNY S  PROGRAMEM PRO DĚTI – o naše víkendovky bývá tradičně 
velký zájem. Splníte si 12 vzdělávacích hodin a o zábavu pro děti je postaráno. Jezdíme na různá přírodně 
zajímavá místa (Krkonoše, Teplické skály, Orlické hory…)

RESPITY – krátkodobé hlídání do 20 hodin, dlouhodobé do 14 dní, proplácení části absolvovaných 
pobytových akcí, pořádání pobytů pro děti z NRP. Hlídání dětí vykonávají většinou osoby, které si zvolíte. 
Jsou už dítěti dobře známé a vy víte, že jim můžete důvěřovat. 

Zájemcům o náhradní rodinnou péči

Poskytneme kvalifikované, reálné a aktuální informace o systému náhradní rodinné péče a specificích dětí, 
pro které je taková péče vhodná. Většina z nás se neubrání hledání odpovědí na internetu. V tomto případě 
se ale zájemce o přijetí dítěte spíš zbytečně vyděsí. Zkazky o tom, že vám nesmí být víc než 33, že musíte 
mít příjem alespoň 25 000,- čistého, že musíte mít samostatný pokoj, uvedeme na pravou míru a řekneme 
vám, jak to skutečně chodí v našem kraji. Nemusíte mít obavy zeptat se nezávazně na cokoli, co vás napadá.  

Žadatelům o náhradní rodinnou péči a jejich vlastním dětem

Provedeme vás přípravou žadatelů o NRP (dle zákona č 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí). 
Poslechneme si všechny vaše přání, obavy a představy o dítěti, kterému chcete dát domov. Budeme si 
povídat o tom, proč a v čem bude výchova přijatého dítěte jiná. Máte-li vlastní děti, dostanou také prostor 
pro vyjádření svého názoru. 
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a botu č. 44. V 6 letech jsem se přetlačoval s kamionem a prohrál. Mám následky na celý život. Do školy 
dojíždím do 20 km vzdáleného města. Není to se mnou jednoduchý, ale bojujeme. Rád chodím do posilovny. 
Doma to je v pohodě, ale občas si toho moc nevážím.

Lucka, 12 let, v péči prarodičů od 5 let

Když jsme byli s bráchou malý, tak máma byla často pryč a nechávala nás doma samotný. Pamatuji si třeba, 
že jednou mladší brácha Jáchym vylezl z postele a rozbil talíř a mamku to vzbudilo a začala na nás křičet, 
až se brácha rozbrečel. Mamka neměla peníze na pronájem, tátu vyhnala. Potom jsme bydleli v azyláku, 
kde to bylo docela fajn. Líbilo se mi, že jsme si tam mohli hrát někdy se psy. Od mala mám proto ráda 
pejsky. Přála jsem si zvířátko a nyní máme morčátko, které mi dělá velkou radost. Jednou jsme si hrály 
ve velký tělocvičně v azyláku a tam pro nás přišla babička a děda. Skočili jsme jim do náruče. Měli jsme 
je rádi. Pak babička s dědou podepsali papíry. Mamka mě oblíkla do sukýnky a jeli jsme do novýho bytu 
s babičkou a dědou. Od té doby se o nás starají. Mám se u nich strašně fajn a jsou na nás moc hodný. 
Pomáhají nám. K mamce asi ani vztah nemám. Znám ji, ale není to někdo, za kým bych běžela se obejmout. 
Nyní se nestýkáme a jsem vlastně ráda. S babičkou a dědou se máme hodně rádi a přála bych si, aby to tak 
zůstalo pořád. Mámě přeji, aby se pořádně starala o další miminko, které nyní čeká. To miminko si nezaslouží 
zažít to, co my s bráchou.

Simča, 12 let, v pěstounské péči od 1,5 roku

Je mi 12 let, narodila jsem se **** (Simča uvádí datum narození). Moje maminka  byla psychicky nemocná. 
Své dětství jsem brala hodně pozitivně, jako kdyby to byl svět, ve kterém jsem byla asi už stokrát. Moje 
maminka mě dala do dětského domova. Potom si mě vzali jiní rodiče. Byla jsem vylekaná. V té době mi byl 
asi rok. Teď už se jmenuji jinak. Rodiče mě seznámili s mým novým domovem a jejich rodinou. S mamkou 
to bylo špatný. Přestala se léčit, a když už mě měli delší dobu rodiče, tak mamka tragicky zemřela. Řekli  mi 
to, až když jsem byla starší. Bylo mi smutno. V té době jsem měla problémy ve škole se šikanou. Po nějaké 
době se to ale zlepšilo. Pomohly mi nějaké kamarádky ve škole. Šikana ale pokračovala dál. Přestala jsem 
si toho všímat. Rodiče mě přeřadili do jiné školy. Myslela jsem si, že v  té nové škole mě chtějí děti taky 
ubližovat a tak jsem se bránila. Nevěděla jsem  ale, že mně nechtějí ublížit. Po delší době mně to začaly 
oplácet a já jsem jim to přestala dělat, ale oni mně ne. Jsem ráda, že tam mám pár kamarádek, bez kterých 
bych se už neobešla. Tady s těmi rodiči jsem hodně spokojená.  Vždycky když jsem smutná, mají otevřenou 
náruč. Díky nim jsem poznala před rokem svého tátu. Mám po něm talent na hudbu. Radost mi dělá můj 
domácí mazlíček-králíček. Ráda běhám venku po zahradě.  Ve škole jsem měla pomoc asistenta a jsem za to 
moc ráda, jinak by to asi nezvládla. Nyní to zkouším zvládnout bez něj. Nejvíce bych si přála napravit spory 
ve škole se spolužáky.

Příběhy našich klientů
Přechodná pěstounka 

Pěstounka na přechodnou dobu přijala do své péče novorozeného chlapečka. Jeho maminka odešla 
z porodnice dvě hodiny po jeho porodu, rozhodnutá dát ho k osvojení. Podle sestřičky i sociální pracovnice 
orgánu sociálně právní ochrany dětí by se matka nebyla schopná již o další dítě postarat. Chlapeček 
se narodil zdravý.

 Z porodnice si pěstounka odvezla chlapečka třetí den jeho života. Po skončení šestinedělí dala jeho matka 
souhlas s osvojením. Za pár týdnů potom zazvonil pěstounce telefon… Pro malého mají zájemkyni o jeho 
osvojení. Nyní se má přijet seznámit se spisem, který je o chlapečkovi veden a mělo by proběhnout setkání 
s chlapečkem. Volá mi pěstounka a domlouváme setkání, které se uskuteční v prostorách střediska Stopa 
čápa. Nastává den D a v nás vyvstávají otázky: “Jak to asi dopadne? Přeskočí ta pověstná jiskra? Najde 
chlapeček svoji rodinu?” 

První přichází na místo setkání pěstounka s chlapečkem, který ještě pospává v autosedačce a netuší, 
jak důležitého setkání se dneska v podvečer zúčastní. Malý se pomaličku probouzí, vypadá to, že je dobře 
naladěný. 

Za nedlouho se ozve klepání na dveře. Dorazila zájemkyně se svým partnerem. Oba jsou usměvaví, 
ve vzduchu je ale cítit nervozita a rozpaky. Pěstounka chlapečka chová a také ho nechává ukazovat, 
co už všechno dovede. Netrvá to dlouho a chlapeček se na nás všechny kouzelně usmívá. Zájemkyně i její 
partner úsměvy chlapečkovi opětují. Pěstounka vypráví o chlapečkově režimu, jeho pokrocích i trápeních. 
Snaží se citlivě předat všechny důležité informace o chlapečkovi. Ujišťuje partnery, že pokud budou mít 
zájem, všechno jim ráda předá a ukáže. Potom nabídne, aby si zájemkyně malého pochovala. Chlapeček 
se ocitá v jiné náruči a vypadá spokojeně. Paní malého chová a zároveň se u pěstounky ujišťuje, že postupuje 
správně. Během setkání si partneři vyměňují vzájemné pohledy, paní pokyvuje na partnera, ten se ale vůbec 
nevyjadřuje. Čas setkání se chýlí ke konci. Pěstounka s chlapečkem odchází. Já ještě chvíli mluvím s oběma 
partnery, sdílím s nimi jejich pocity i obavy. V duchu se snažím odhadnout, jak se asi rozhodli. Posoudit to 
ale nedokážu, zbývá jen čekat… Neuběhne ani týden a volá pěstounka, aby mi řekla, že zájemkyně si chce 
chlapečka osvojit. Jiskra přeskočila.

Dominik (14)

Naši si mne vzali ve 2 letech z dětského domova. Moje mamka byla moc mladá, taky z děcáku a neuměla 
se o mne starat. Byl jsem malej, hubenej a tak si ze mne dělali srandu, že jsem trpaslík. Dnes mám 175 cm 
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rodinné péče. Setkání bylo zaměřené na kontakty dětí v PP s rodiči a příbuznými. Odbornou diskuzi vedla 
paní Mgr. Soňa Procházková, DiS. 

Červen: 
Středisko Stopa čápa dne 6. 6. poprvé uspořádalo Den otevřených dveří. Dveře byly otevřené pro všechny 
nadšence, zájemce či pracovníky náhradní rodinné péče, ale i pro náhradní rodiče a širokou veřejnost. Ještě 
jednou děkujeme za hojnou účast.

Další víkendový pobyt se konal 15. 6. – 16. 6. v Deštném v Orlických horách na Chalupě u Supa. Tématem 
vzdělávání na pobytu bylo ,,Když dítě nezapadá do kolektivu“. Přednášela paní Mgr. Alena Dostálová 
ze Školského poradenského pracoviště Mozaika. 

18. 6. se naše pracovnice účastnila Festivalu sociálních služeb v Náchodě. 

Byli jsme i součástí programu na Festivale Divadlo evropských regionů od 21. 6. do 28. 6., kde jsme zajišťovali 
především kreativní vyžití pro děti. 

Červenec a srpen: 
V  době letních prázdnin se povětšinou věnujeme administrativě. Vyhodnocovali jsme zpětné vazby 
ze seminářů a víkendových pobytů a dle toho připravovali témata, která by do vzdělávání mohla být 
zahrnuta v příštím roce. 

Od 10. 8. do 17. 8. jsme pro děti pěstounských rodin připravili letní dětský tábor. Tábor se konal na Chatě 
Horalka ve Sněžném v Orlických horách. 

Září: 
Začátek měsíce patřil akci Týden pěstounství, kterou každoročně pořádá Krajský úřad ve spolupráci 
s městskými úřady a doprovodnými organizacemi. Týden pěstounství probíhal v termínu od 8. 9. do 13. 9. 
V rámci Týdne pěstounství jsme se zúčastnili zahajovacího dne s pěstounskými rodinami v ZOO ve Dvoře 
Králové a také jsme se společně s tamním  Městským úřadem podíleli na programu v Kostelci nad Orlicí. 

Poslední víkendový pobyt tohoto roku proběhl v Deštném v Orlických horách na Chalupě u Supa v termínu 
od 14. 9. do 15. 9. Paní Mgr. Kykalová se věnovala tématu ,,Jak a proč mluvit s dítětem o minulosti“. 

21. 9. se konal seminář na téma ,,Jak mluvit, aby nás teenageři poslouchali“. Lektorkou semináře byla paní 
Mgr. Eva Klabanová. 

Říjen: 
5. 10. lektorovala paní MUDr. Julie Hadašová a pan MUDr. Lubomír Hadaš další seminář cílený 
na ,,Sourozeneckou rivalitu“. 

Co se dělo v roce 2019
Leden: 
26. 1. proběhl první vzdělávací seminář v tomto roce na téma ,,Vypínače vzteku“. Seminář lektorovala paní 
Mgr. Eva Klabanová. 

Únor: 
Seminář konaný 16. 2. s názvem ,,Facebook, Instagram, What ś up“ vedený paní Mgr. Radkou Volejníkovou 
byl zaměřený na téma sociálních sítí a internetu.

Březen: 
8. 3. proběhlo setkání prvního bloku druhožadatelské přípravy na převzetí dalšího dítěte do náhradní 
rodinné péče. 

16. 3. našim náhradním rodičům lektorovala seminář paní Monika Peterková z Centra Don Bosco. Tématem 
tentokrát byla ,,Cesta do samostatného života“. 

26. 3. nás čekala evaluační kontrola z Krajského úřadu. 

Duben: 
13. 4. pokračoval první blok druhožadatelské přípravy žadatelů. 

25. 4. jsme se účastnili setkání doprovodných organizací v  našem kraji, které pořádal Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje.

Také jsme od 27. 4. do 28. 4. v prostorách Chalupy u Supa v Deštném v Orlických horách pořádali první 
víkendový pobyt. Vzdělávání vedla paní Mgr. Soňa Procházková, DiS., která hovořila na téma ,,Motivace, 
odměny, tresty“. 

Květen: 
11. 5. proběhl další seminář. Lektorem na téma „Terapeutické rodičovství“ byla paní Mgr. Lenka Půlpánová. 

Týden na to, v termínu 18. 5. – 19. 5. jsme pořádali druhý víkendový pobyt v Hotelu pod Zvičinou v Dolní 
Brusnici. Vzdělávání v rámci víkendového pobytu vedla paní Mgr. Eva Klabanová. Připravila si téma „Školní 
problémy v NRP“. 

Dne 21. 5. naše středisko uspořádalo Setkání s  pracovnicemi OSPOD, které zajištují agendu náhradní 
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6. 10. jsme se zúčastnili naší již každoroční celoorganizační akce pro rodiny s dětmi ,,Den s úsměvem“. 
Letošního ročníku se zúčastnilo velké množství návštěvníků, za takovouto účast můžeme vděčit i počasí, 
které nám tento rok přálo. Byla připravena kupa aktivit pro děti – tvořivé dílničky, sportovní aktivity, 
malování na obličej. 

Druhý blok druhožadatelské přípravy odstartoval 18. 10.

Seminář s  názvem ,,Historie, identita, hledání sama sebe“ proběhl 19. 10. Vedla ho paní Mgr. Daniela 
Kykalová. 

Listopad: 
Na začátku měsíce 9. 11. proběhl seminář pana Mgr. Jiřího Maléře z Dětského diagnostického ústavu 
na téma ,,Šikana“. 

Poslední blok přípravy druhožadatelů byl zahájen 23. 11. Tímto byla druhožadatelská příprava také letos 
ukončena.

26. 11. jsme si pro pracovníky OSPOD a NRP připravili druhé letošní setkání. Zaměřili jsme se na ,,Legislativu 
pěstounské péče na přechodnou dobu“. Tématem nás všechny provázela paní Mgr. Radka Šuplerová 
z Krajského úřadu z oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

Poslední seminář tohoto roku dne 23. 11. patřil tématu ,,V čem je výchova přijatého dítěte jiná“. Odborným 
lektorem semináře byla paní Mgr. Eva Klabanová. 

Prosinec: 
Koncem roku ladíme poslední detaily, co se týče plánování vzdělávání a víkendových pobytů a domlouvání 
odborných lektorů na následující rok.

A co ještě? 
Naší hlavní činnosti je samozřejmě provázení náhradních rodin, takže většinu času trávíme na návštěvách 
v  rodinách, na cestách za nimi, nebo na společných schůzkách ve školách, školkách, úřadech nebo 
případových konferencích. 

V průběhu roku jsme se také účastnili několika konferencí, vzdělávacích seminářů a přednášek. Pravidelně 
se setkáváme s kolegyněmi ze střediska Triangl, abychom vyladili spolupráci sanace a náhradní rodinné 
péče. Byli jsme účastníky Projektu Komunikační mosty, kdy se setkávají organizace zabývající se náhradní 
rodinnou péčí a péčí o ohrožené děti a sdílejí své zkušenosti, tentokrát na téma ,,Spolupráce s biologickou 
rodinou“. Absolvovali jsme kurz sebeobrany. Byli jsme přítomni na komunitním plánování a u Kulatého stolu 
k přímé adopci na Krajském úřadě. V rámci navázání spolupráce a rozšíření dalších obzorů jsme navštívili 
několik zařízení v Královéhradeckém kraji. Na schůzku jsme se vydali do několika organizací, např. do Domova 
pro matky s dětmi v Hradci Králové nebo do Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem. Navštívili jsme 

Přípravy žadatelů
V roce 2019 jsme vyhráli výběrové řízení a směli jsme tak realizovat přípravy tzv. „druhožadatelů“ o náhradní 
rodinnou péči. Jsou to lidé, kteří již vychovávají nebo vychovávali dítě v náhradní rodinné péči.

Tato příprava je o něco kratší, protože účastníci jsou již zkušenými pečovateli. Mají za sebou různě dlouhé 
praktické zkušenosti s péčí o dítě, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat. I v letošním roce hodnotili 
všichni druhožadatelé přípravu jako přínosnou a nebyly podány žádné stížnosti. 

Děkujeme zkušeným a skvělým lektorům našich příprav: MUDr. Julii Hadašové, MUDr. Lubomíru Hadašovi, 
PhDr., Mgr. Ladě Vrbicové a Mgr. Šárce Haismanové. 

Co nás čeká v roce 2019
 • Pro děti z NRP chystáme víkendové přespávačky.

 • Pro odborníky v oblasti NRP jsme připravili kvalitní akreditované vzdělávání.

 • Jako vždy pro klienty chystáme čtyři víkendové pobyty se vzděláváním.

 • Stále se nám zvedá o zájem naše vzdělávací semináře, a proto v příštím roce přidáme jeden navíc 
a bude jich tedy 11. 

 • Nezapomeneme na dvě oblíbená setkání pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí se Stopou 
čápa. 

 • Uvidíme se na tradiční akci Salingeru – Den s úsměvem.

 • Nebudeme chybět na akci k Týdnu pěstounství.

…a mnoho dalšího.

den otevřených dveří Domu na půli cesty v Náchodě, organizace Péče o duševní zdraví, Střediska rané péče 
– Sluníčko a nově vzniklé středisko Salingeru – Centrum Semafor. Byli jsme přizváni do pracovní skupiny 
Výchovného ústavu, SŠ a střediska výchovné péče v Hostinném.

                                                                                                 … a spoustu dalšího.
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Děkujeme za spolupráci
Lektorům:
Mgr. Alena Dostálová, MUDr. Julie Hadašová, MUDr. Lubomír Hadaš, Mgr. Šárka Haismanová, Mgr. Eva 
Klabanová, Mgr. Daniela Kykalová, Mgr. Jiří Maléř, Bc. Ivana Němcová, Monika Peterková, Mgr. Soňa 
Procházková, DiS,  Mgr. Lenka Půlpánová, Mgr. Radka Šuplerová, Mgr. Radka Volejníková, Mgr. Lada Vrbicová

Terapeutům a psychologům:
MUDr. Julie Hadašová, MUDr. Lubomír Hadaš, Mgr. René Hůlek, Mgr. Eva Klabanová, Mgr. Daniela Kykalová, 
PhDr. Ing. Tomáš Nýdrle, Mgr. Lenka Půlpánová

Ubytovatelům:
Hotel pod Zvičinou v  Dolní Brusnici, Chalupa u Supa v  Deštném v  Orlických horách, Chata Horalka 
ve Sněžném v Orlických horách

Tlumočníkům do znakového jazyka:
Kateřina Červinková Houšková, Mgr. Naďa Hynková Dingová, PhD., Ivana Krupčíková, Bc. Jindřich Mareš, 
Jana Švehlová, Lucie Tužová

Pracovníkům pro tvorbu a zajišťování programu pro děti: 
Mgr. Lenka Bílá, Mgr. Kateřina Dvořáková, Martina Dostálová, Mgr. Libor Hanzlíček, Mgr. Nikola Hendrychová, 
Bc. Michaela Horáková, Klára Chaloupská, Mgr. Kateřina Jechová, Mgr. Monika Kalinová, Mgr. Jana Macková, 
Mgr. Lada Neradová, Bc. Nikola Pečenková, Bc. Lucie Slámová, Lukáš Syrovátka, Bc. Martina Tománková, 
Bc. Hana Tomešová, Michal Valášek, Mgr. Kateřina Výtisková, Mgr. Lenka Zavoralová, Mgr. Šárka Zbiňová

Dobrovolnicím: 
Natálie Firýtová, Mgr. Eliška Mandache

Spolupracujícím orgánům sociálně právní ochrany dětí:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Magistrát města Hradec Králové, MÚ Broumov, MÚ Dobruška, 
MÚ Dvůr Králové nad Labem, MÚ Hořice, MÚ Jaroměř, MÚ Jičín, MÚ Kostelec nad Orlicí, MÚ Náchod, MÚ Nová 
Paka, MÚ Nové město nad Metují, MÚ Nový Bydžov, MÚ Rychnov nad Kněžnou, MÚ Trutnov, MÚ Vrchlabí

Aktivity střediska Stopa čápa 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.

Statistika za rok 2019
Dohody o výkonu pěstounské péče

V rámci dohod o výkonu pěstounské péče jsme spolupracovali se  75  rodinami

Pomáhali jsme  107  dětem umístěným v pěstounské péči nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu.

 

Druhožadatelské přípravy

V roce 2019 jsme na žádost Krajského úřadu realizovali  2  bloky přípravy druhožadatelů, kterými 

prošlo  24  účastníků.

 

Sociální služby ke dni 31. 7. 2019

V rámci sociálních služeb jsme spolupracovali s  18  rodinami.

 Bylo to celkem  26  žen a  24  mužů.

Poskytli jsme  265  služeb

14 15



Provozní doba
Ambulantní forma:

Třída Karla IV. 1222, 500 02 Hradec Králové

PO 8:00 – 12:00  
dle domluvy

Terénní forma:

Dohody o výkonu pěstounské péče: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jilemnice v Libereckém kraji

Sociální služba:  Královéhradecký kraj (sociální služba Stopy čápa byla ukončena v  červenci 2019, 
nadále ji realizujeme za pomoci střediska Triangl)

PO - ČT  9:00 – 18:00  
PÁ   9:00 – 16:00  
SO, NE   dle potřeby klientů

Salinger, z.s.
Leden 2020

Grafické zpracování a ilustrace: 
Kateřina Kesslerová, Kateřina Vacínová

Pracovní tým
Mgr. Tereza Čejková, DiS. – vedoucí střediska, klíčová pracovnice – 773 800 292, stopa.capa@salinger.cz

Mgr. Linda Češková – zástupkyně vedoucí, klíčová pracovnice – 608 123 891, linda.ceskova@salinger.cz 

Mgr. Lenka Bílá (rozená Moravcová) – klíčová pracovnice  – 725 421 128, lenka.bila@salinger.cz

Bc. Martina Tománková – klíčová pracovnice – 776 807 437, martina.tomankova@salinger.cz

Bc. Nikola Pečenková – klíčová pracovnice – 725 427 401, nikola.pecenkova@salinger.cz

Bc. Hana Tomešová – koordinátorka víkendových pobytů a vzdělávacích seminářů – 727  904  287, 
koordinator.stopa.capa2@salinger.cz 
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www.salinger.cz 
/stopa-capa

www.facebook.com/Salinger.zs

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. Tereza Čejková, DiS.

773 800 292

Kontaktní údaje

Stopa Čápa
Třída Karla IV. 1222/25a
500 02 Hradec Králové

stopa.capa@salinger.cz


