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Úvodní slovo
Milé děti,

v úvodním slovu zprávy o činnosti většinou mluvím k dospělým. Tentokrát to bude jinak. Nám dospělým 
se občas stane, že vás děti zapomeneme poslouchat. Myslíme si, že víme lépe, co je pro vás dobré, co by 
vás mělo zajímat, nebo jak se teď asi cítíte. Zapomeneme se zeptat nebo se bojíme říct „nevím“. Děkujeme 
vám děti za trpělivost s námi dospělými i my se musíme stále hodně učit. Někdy nám trvá dlouho, než 
porozumíme tomu, co je pro vás těžké nebo co nám chcete říct. Ale můžete mi věřit, že je mezi námi 
spousta dobrých lidí, kterým záleží na vašem štěstí. Za tým Stopy čápa vám můžu slíbit, že se budeme 
snažit vždycky zůstat dostatečně zvědavé, aby žádné dětské přání nezůstalo nevyslyšeno a žádný dětský 
pláč nezůstal neuslyšen. 

Jestli jste dočetli až sem (ať už děti nebo dospělí), možná vás bude zajímat, co jsme pro náhradní rodiče 
a děti v náhradní rodinné péči dělali v roce 2020. Tak v tom případě prosím čtěte dál. A jestli tam něco 
důležitého bude chybět, ozvěte se nám, jsme jedno ucho.

S přáním kopce optimismu v těžkých pandemických dobách

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.

Náhradním rodinám, v  sociálně nepříznivé situaci, které nemohou uzavřít dohodu o výkonu 
pěstounské péče, pomáháme prostřednictvím střediska Triangl. 

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. 
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Co nabízíme?
Dětem v náhradní rodinné péči 

Posloucháme příběhy dětí v  náhradní rodinné péči a zjišťujeme, jaká cesta povede ke šťastné 
budoucnosti a zodpovědnému přístupu k životu. Věříme, že každé dítě má právo na pravdivé informace, 
podané nezraňujícím způsobem a formou, které porozumí. Mimo aktivní zapojení dětí spolupracujeme 
s biologickými rodiči dětí, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školami, školkami, psychology a dalšími 
návaznými službami. 
 
Osvojitelům 

Provázení při výchově dítěte s raným vývojovým traumatem od adaptace a usazení v nové rodině, přes 
pubertu až do dospělosti. Pomoc při řešení komplikovaných sourozeneckých vztahů. Podpora při hledání 
vlastních kořenů dítěte v minulosti. Používáme k tomu sociálně-právní poradenství, sociálně-terapeutické 
vedení, jednání se školkami, školami, úřady,…

Osobám, které pečují o dítě a nejsou rodiče ani pěstouni 

Dětí svěřených do péče jiné osoby než rodiče (dle § 953, NOZ) je možná překvapivě hodně.  Jejich životní 
příběhy jsou velice podobné těm pěstounským, ovšem na rozdíl od nich, nemají ze zákona nárok na služby, 
ani zvláštní finanční podporu. Máme pro ně 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 a školkami,…

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 
prezenčního vzdělávání je zajištěno hlídání dětí. Vzděláváme formou prezenčních seminářů, víkendových 
pobytů a webinářů, zprostředkováváme e-learning, zapůjčujeme odbornou literaturu.

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 náležejí dávky pěstounské péče,… 

ASISTOVANÉ KONTAKTY – každá asistence je velmi individuální, většinou pracovnice řeší – jaký má kontakt 
smysl a přínos pro dítě, proč je důležitý, jak mluvit s dítětem o rodiči, jak ošetřit rizika a najít na kontaktu 
pozitiva, jak má rodič dítěti odpovídat na zraňující, ale důležité otázky, jak se vůbec mluví s dítětem v tomhle 
věku… Zkrátka aby to byl pro dítě příjemně prožitý čas, nikoli chvíle plné stresu. 

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. 

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 například iniciovat případovou nebo rodinnou konferenci.  Občas je třeba 
zjistit, kdo jiný by ještě mohl ve vaší situaci pomoci a jak. Spolehněte se na vaší klíčovou pracovnici. 

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.

Osvojitelé a osoby s dětmi v cizí péči

Služby pro jiné druhy náhradní rodinné péče poskytujeme prostřednictvím střediska Triangl. Děti v osvojení 
a děti v péči jiné osoby než rodiče, mají velice podobné a mnohdy naprosto stejné životní strasti, jako děti 
pěstounské. 
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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. 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. Pokud jste si našli informace ve fórech na internetu, věřte, že možná 
polovina bude pravda. Řekneme vám, která. V každém kraji je trochu jiná praxe, řekneme vám, jak to chodí 
u nás.

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. 

S těmi, kteří nemohou uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, spolupracujeme v rámci střediska 
Triangl. 

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás, určitě najdeme společnou cestu jak vám pomoci.
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Pěstounská péče očima dětí
V rámci akce „Týden pěstounství“ jsme letos zveřejnili příběhy dětí z pěstounské péče, jak je ony samy 
vyprávějí. Příběhy byly vyvěšeny v  restauraci Férová palačinkárna v  Hradci Králové. Jestli jste se před 
uzavřením restaurací nestihli stavit na kávu a přečíst si je, uvádíme teď alespoň některé. 

Veronika (16)

Byly mi dva roky, když mamka odešla. Když mi byly asi čtyři nebo pět, tak si táta našel nevlastní mámu. 
Když jsem byla v první třídě, začali nás mlátit z ničeho nic, se sestrou jsme neměly jídlo ani pití. V první třídě 
měli svatbu, ve druhé to stále pokračovalo. Byly jsme týrané psychicky i fyzicky.  Řekly jsme to ve škole. 
Na sociálce nám nevěřili. Potom se to oznámilo znovu. Po měsíci se to vyřešilo, se sestrou jsme přišly na 
magistrát, kde na nás čekala babička s dědou. Oba dva jsou pro mě rodiče, prostě táta s mámou. Máma 
mě zklamala, neberu ji jako mámu. Byla jsem ráda, když se táta po osmi letech ozval, ale stále mám v sobě 
to, co nám udělal.

David (15)

Když jsem byl po transplantaci ledviny, naši se o mě nedokázali dobře postarat. To, když jsem přišel 
k babičce, už si nepamatuju. Je to aspoň deset let. U babičky mám svůj klid a prostor. Kdybych byl u našich, 
tak je tam hodně sourozenců a neměl bych tolik prostoru pro sebe. Do budoucna bych si přál hlavně zdraví.

Nikola (21)

Do pěstounské péče jsem přišla v 6 letech z dětského domova. Měla jsem tam kamarádku Vlaďku, ale tu 
mi vzali. Odvezl si ji její biologický otec na Slovensko. Mám problémy s učením, ale přesto jsem s pomocí 
našich dokončila ZŠ a poté jsem se i vyučila v oboru cukrářka. V současné době se snažím sehnat si práci. 
Jako Romka to mám hodně těžké. Mám se fajn a je mi v náhradní rodině dobře. Táta s mámou jsou bezva, 
pomáhali mi a pomáhají i nyní. Máme ještě v péči „brášku“ Dominika (14), se kterým cloumá puberta. Starší 
sestra Lucka (34) a bratr Honza (37) už mají své děti. Mám tak 2 neteře a 2 synovce. Moje biologická máma 
se se mnou spojila až asi před 4 lety přes sociální sítě. Jinak se nijak nestýkáme a zatím je mi to jedno.

Co se dělo v roce 2020
Leden

V lednu jsme měli přichystaný seminář na téma „Facebook, Instagram a WhatsApp“, který si připravila Mgr. 
Radka Buršíková. Ne všem se však na začátku roku chtělo vplout rovnýma nohama do vzdělávání, a proto 
si toto zajímavé téma necháváme v záloze na rok 2021. 

Únor

15. 2. nám Mgr. Gabriela Macková z organizace Don Bosco přednášela o „Přípravě na vstup do dospělosti“
Na konci února a to přesněji 29. 2. jsme  ještě stihli seminář s Mgr. Vratislavem Holečkem na téma „Školní 
problémy a šikana“.

Březen a Duben

V těchto měsících  nás potom zasáhla pandemie a s ní také opatření proti šíření COVID-19. Museli jsme 
omezit osobní setkávání s  našimi klienty. Také se proto bohužel neuskutečnila připravená víkendová 
„Přespávačka“ pro děti.
Semináře i víkendový pobyt potkal stejný osud. Většinu témat se nám však povedlo posunout na později. 
Přesto jsme přišli o velmi zajímavá témata a to o  „Kontakt dětí v pěstounské péči s příbuznými“ a „Mužsko 
- ženský svět“.

Květen

I v květnu jsme byli nuceni kvůli restrikcím zrušit víkendový pobyt a také již nachystané pravidelné: „Setkání 
s pracovnicemi orgánů sociálně právní ochrany dětí“.

Červen

V  červnu se nám podařilo uspořádat plánované víkendové vzdělávání. Od 6. do 7. 6.  jsme vyjeli do 
oblíbeného Penzionu Melkus v  Peci pod Sněžkou. Pěstouni se zde vzdělávali hned ve dvou důležitých 
tématech. Sobotou provázela Mgr. Eva Klabanová a přiblížila náročné téma „Setkávání s  biologickou 
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rodinou“. Neděle patřila Mgr. Kamile Frankové a tématu „Právo v životě pěstouna“. 
Na konci června 27.6. Mgr. Eva Klabanová vzdělávala v tématu „Lhaní, krádeže a podvody“.
Proběhly dva akreditované „Tematický případový seminář“ pro odborníky, kteří pracují s ohroženými dětmi 
ve dnech 25. a 26. 6.

Červenec a Srpen

V  rámci letních prázdnin se povětšinou atmosféra v  rodinách uvolní, jsou prázdniny a dovolené a naši 
klienti odpočívají. I přesto jsme tentokrát uspořádali dva semináře, jeden prezenční a jeden online.
25.7. Mgr. Eva Klabanová provedla pěstouny tématem „Vypínače vzteku“.
10.8. Mgr. Soňa Procházková vedla Webinář na téma: „Pěstujeme děti“.

Září 

18. 9. byl zahájen první blok druhožadatelských příprav.
Školní rok jsme odstartovali každoročním zářijovým víkendovým pobytem, který se konal  v Hotelu pod 
Zvičinou  v termínu 19. 9. - 20. 9. Celým víkendem pěstouny provázela Mgr. Daniela Kykalová. Ústředním 
tématem celé víkendovky bylo „V čem je výchova přijatého dítěte jiná“.
V  rámci týdne pěstounství si Stopa čápa připravovala akci „Povídání o náhradce“ v  prostorách Férové 
palačinkárny. Aktivity jsme museli bohužel přizpůsobit nastupující druhé vlně koronaviru. Zrušili jsme 
stánek, účinkující a besedu. Alespoň jsme vystavili příběhy „Očima dětí z pěstounské péče“. 

Říjen

3. 10. proběhl druhý blok příprav žadatelů. Tímto byla druhožadatelská příprava pro rok 2020  úspěšně 
ukončena. 
Říjen bohužel pro nás začal zrušením připravovaného „Dne s úsměvem“ na kterém jsme se také podíleli 
organizačně. 
V reakci na vládní opatření jsme plně přešli do online vzdělávání. To jsme odstartovali webinářem 10. 10. 
pod vedením Mgr. Soni Procházkové na téma „Geny nebo výchova“. 
A pokračovali v  tom i se seminářem konaným 24. 10.  pod vedením Mgr. Jaroslava Novotného na téma  
„Co kluci potřebují od mámy, od táty, od své komunity, do života a co s tím ve škole“.
  

Listopad

V  listopadu se uskutečnily dva poslední online semináře roku. 7. 11. se pěstounům věnovala Mgr. Jana 
Vraspírová a provedla je tématem „Vzdělávání dětí s problémy a poruchami v chování“. 
9.11. jsme odstartovali online Stopácké Hudební hrátky, kdy jsme s dětmi zpívali a muzicírovali alespoň na 
dálku. Nechyběl klavír, kytara ani housle. V proběhu se přidaly i hýbánky.
Poslední seminář se konal 21. 11. pod taktovkou Bc. Petry Ječné DiS. a  Mgr. Kateřiny Marešové na téma 
„Dítě s těžkou minulostí“.
 
Prosinec

Prosinec se u nás ve Stopě nese ve znamení vylaďování posledních detailů na nové vzdělávací období. 
Upřesňujeme termíny seminářů, přednášející a aktuální témata, která hýbou náhradní rodinou péčí.
4. 12. se uskutečnil letošní poslední akreditovaný „Tematický případový seminář“ pro odborníky, kteří 
pracují s ohroženými dětmi. 

A co ještě? 

Mimo naší hlavní činnost - doprovázení náhradních rodin, provozujeme další aktivity. Povinně a rády si 
prohlubujeme kvalifikaci na nejrůznějších konferencích, vzdělávacích seminářích, školeních, workshopech 
a přednáškách týkajících se problematiky náhradní rodinné péče. Zodpovědně používáme nástroj 
supervize, abychom pomáhali kvalitně a profesionálně. Jsme členy Asociace Dítě a rodina, která 
aktivně usiluje o změny systému na národní úrovni. Aktivně se účastníme kulatých stolů, které pořádá 
Královéhradecký krajský úřad i jednotlivé obce kraje. Byli jsme přizváni k  tvorbě metodického manuálu 
pro kvalitní provázení v Královéhradeckém kraji. Jsme členem „Týmu pro rozvoj náhradní rodinné péče 
v Královéhradeckém kraji“. Byli jsme poctěni souhlasem paní PaeDr. Petry Pávkové, autorky terapeutických 
pohádek, k připojení ilustrací k pohádce „O veverce“. Ilustrace zpracovala naše klíčová pracovnice Bc. Nikola 
Pečenková. Poskytovali jsme praxe a stáže studentům, kteří by se rádi věnovali náhradní rodinné péči. 
Zapojili jsme se do projektu organizace Amalthea „Bezpečný kontakt dítěte v nrp s biologickou rodinou“ 
Založili jsme Facebook Stopy čápa a jsme online každý pracovní den. Rozdávali jsme darem klientům pleny 
pro děti. Pomáhali jsme zajistit roušky a notebooky během pandemie. 

Bohužel i nás rok 2020 ochudil o některá  osobní setkání s dalšími odborníky. Byli jsme tak například nuceni 
několik každoročních schůzek zrušit. Pevně doufáme, že nám rok 2021 přichystá mnoho nových příležitostí 
a že se i s Vámi potkáme na Dni otevřených dveří, který pro Vás chystáme.
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Přípravy druhožadatelů 
2020
I v roce 2020 jsme byli vybráni pro realizaci druhožadatelských příprav pro zájemce, kteří se jako pěstouni 
či osvojitelé rozhodli dát domov a lásku dalším dětem. 

S  ohledem na epidemiologickou situaci v  tomto roce musela být příprava žadatelů přesunuta až na 
podzim tohoto roku. Náš velký obdiv patří všem žadatelům, kteří i přes nepřízeň této doby vytrvali. 
Druhožadatelských příprav se v  letošní době zúčastnilo šest párů a ze zpětných vazeb účastníků bylo 
patrno, že pro ně příprava byla obohacující. 

Za realizaci a hladký průběh příprav vděčíme a děkujeme našim lektorům. Za psychologicko-výchovnou 
část dlouholetým terapeutickým odborníkům, nejen v oblasti NRP, MUDr. Julii Hadašové a MUDr. Lubomíru 
Hadašovi, PhDr. Za sociálně-právní oblast pak skvělým a praxí zkušeným odbornicím, Mgr. Ladě Vrbicové 
a Mgr. Šárce Haismanové. 

S potěšením se budeme znovu účastnit řízení pro výběr realizátorů příprav pro příští rok, protože věříme, 
že to má smysl!

Co nás čeká v roce 2021
 • Akreditované vzdělávání pro odborníky pohybující se v oblasti NRP

 • Vzdělávací semináře a webináře pro klienty 

 • Čtyři víkendové vzdělávací pobyty s připraveným programem pro děti

 • Dvě společná setkání pro všechny pracovnice OSPOD v našem kraji se Stopou čápa

 • Den otevřených dveří na Stopě čápa

 • Celoorganizační akce Den s úsměvem

 • Akce v rámci Týdne pěstounství v Královéhradeckém kraji
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Děkujeme za spolupráci
Lektorům:
Mgr. Radka Buršíková, Mgr. Kamila Franková, Mgr. Vratislav Holeček, Bc. Petra Ječná, Mgr. Eva Klabanová, 
Bc. Jana Košteynová, Mgr. Juraj Benedikt Křižan, Mgr. Daniela Kykalová, Mgr. Gabriela Macková, Mgr. Jaroslav 
Novotný, Mgr. Soňa Procházková, DiS., Mgr. Lenka Půlpánová, Mgr. Jana Vraspírová

Terapeutům a psychologům:
MUDr. Julie Hadašová, MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., Mgr. Petr Hammerlindl, Mgr. René Hůlek, Mgr. Eva 
Klabanová, Mgr. Juraj Benedikt Křižan, Mgr. Daniela Kykalová, MhDr. Ing. Tomáš Nýdrle, Mgr. Lenka 
Půlpánová, Mgr. Martina Švadlenková, MUDr. Jana Tomanová

Ubytovatelům:
Chalupa u Supa v Deštném v Orlických horách, Hotel pod Zvičinou v Dolní Brusnici, Penzion Melkus v Peci 
pod Sněžkou

Tlumočníkům do znakového jazyka:
Jana Švehlová, Lucie Schneiderová, Ivana Kupčíková, Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.

Pracovníkům pro tvorbu a zajišťování programu pro děti: 
Mgr. Tereza Čejková, DiS., Martina Dostálová, Natálie Firýtová, Mgr. Nikola Hendrychová, Mgr. Vendula 
Holanová, Bc. Michaela Horáková, Bc. Erika Klimešová, Lenka Kopecká, Bc. Nikola Pečenková, Lukáš 
Syrovátka, Bc. Martina Tománková, Bc. Hana Tomešová, DiS., Mgr. Kateřina Výtisková

Dobrovolnicím: 
Mgr. Eliška Mandache

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

Kolegům z NZDM Modrý pomeranč, kteří nám laskavě zapůjčují prostory pro naše vzdělávací semináře. 

Zvláštní poděkování paří také paní Telecké, majitelce restaurace Férová palačinkárna. Byla velice 
ochotná pustit se s námi do akce k Týdnu pěstounství přesto, že jí potkala velká rána v podobě jarní COVID 
vlny. Teď je tu další vlna… Zajděte si pro kávu, palačinku, zákusek nebo polévku ;)

Statistika za rok 2020
Dohody o výkonu pěstounské péče

V roce 2020 jsme spolupracovali se  74  rodinami

Pomáhali jsme  100  dětem umístěným v pěstounské péči nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu.

 

Přípravy druhožadatelů

Na žádost krajského úřadu jsme realizovali přípravu druhožadatelů, kterou v tomto roce prošlo celkem  

    12    žadatelů. 

14 15



Provozní doba
Ambulantní forma:

Třída Karla IV. 1222, 500 02 Hradec Králové

PO 8:00 – 12:00; dle domluvy

Terénní forma:

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

Působnost: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj

Salinger, z.s.
Březen 2021

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

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

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

Bc. Erika Klimešová – klíčová pracovnice – 608 123 891, erika.klimesova@salinger.cz

Mgr. Vendula Holanová – klíčová pracovnice  – 601 152 642, vendula.holanova@salinger.cz

Natálie Firýtová – pracovnice v sociálních službách – 725 421 128, natalie.firytova@salinger.cz

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.
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. Tereza Čejková, DiS.

773 800 292

Kontaktní údaje

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

stopa.capa@salinger.cz


