
Zpráva o činnosti 2021

Stopa čápa



Úvodní slovo
Dobrý den dospělým a ahoj dětem, 

přesto, že pandemie Covidu-19 je tu stále s námi a je nám jasné, že tak rychle nezmizí, život jde dál. V roce 
2021 se zavřela kadeřnictví, restaurace i divadla a pak dokonce brány škol. I když se to možná někomu  
na chvíli zdálo, čas se nezastavil a dětství nepočká. Děti nepřestaly potřebovat pomoc a pěstouni nepřestali 
pěstovat.  A tak jsme jim ani my nepřestali pomáhat. V této zprávě o činnosti se můžete dočíst něco o tom, 
jak se nám to dařilo v roce 2021.         

V tom roce následujícím přeji všem, především to, aby se nikdo necítil osamělý. Abychom k sobě měli blíž, 
aby nás těžké doby stmelily a nerozdělovaly na viníky a oběti. Abychom společně dělali svět lepším, neboť…

 „Zemi nedědíme po předcích, ale vypůjčujeme si ji od svých dětí“  
(Antoine de Saint-Exupéry)

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 (svěřenectví);

 • 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.
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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. Zná svoji 
minulost a umí se vyrovnat i s těžkými událostmi, které ho potkaly.

 • 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 k nahlédnutí náš 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 
a aktuálními potřebami.

 • ODBORNOST A PROFESIONALITA – pracovnice Stopy čápa mají potřebnou kvalifikaci, jsou vždy pod 
odbornou supervizí a metodickým vedením, povinně se dále vzdělávají, postupují podle metodických 
pokynů a standardů kvality sociálně právní ochrany dětí. Hájí vždy na prvním místě zájmy dítěte. Umí 
pracovat s technikami a metodami zjišťování a vyhodnocování nejlepšího zájmu dítěte.

 • 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 pro dosažení optimálního řešení situace. 
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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, osobami, které jsou dítěti blízké, 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…

Dohody o výkonu pěstounské péče

Služby poskytované za základě 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 rodiny, které jsou v sociálně nepříznivé situaci a jsou to osvojitelé nebo lidé, kteří mají dítě ve své 
péči jiné FO dle  §953, poskytujeme prostřednictvím střediska Triangl. 
Pokud se nám podaří získat další finanční zdroje, pořádáme pro osvojitele také odborné přednášky  
a zprostředkováváme terapeutické služby. 
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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. 
Pokud jsou v sociálně nepříznivé situaci, nabízíme 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, které potřebuje individuální přístup. 

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, či expertní setkání. 
Občas je třeba zjistit, kdo jiný by ještě mohl v aktuální situaci pomoci a jak.  
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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 klienti sami zvolí. Jsou už dítěti dobře 
známé a náhradní rodič ví, že jim může 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. 

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás, určitě najdeme společnou cestu jak vám pomoci.
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Pěstounská péče očima dětí
Honzík

Honzík je sedmiletý kluk, na první pohled na něm nepoznáte, že by se něčím lišil od ostatních dětí v jeho 
věku. Když ale přijde domů ze školy, nečeká tam na něj s obědem máma, ani táta, ale babička. Babička 
Honzíka už několik let vychovává a stará se o něj, je totiž u ní v pěstounské péči.  

Honzík má sice oba rodiče, ale nevyrůstá s nimi. Ještě než se Honzík narodil, žili jeho rodiče společně, 
milovali se a nějaký čas se spolu starali také o Honzíka. Brzy se však mezi nimi začaly objevovat problémy, 
přidaly se starosti s bydlením a také s penězi. V té době se babička rozhodla, že mladému páru pomůže  
a vzala si na čas Honzíka k sobě, aby si rodiče dali život jak se říká “do pořádku”. To se ale bohužel rodičům 
nepodařilo. Nakonec přišli nejen o bydlení, ale i o svůj vztah. Maminka si vzala Honzíka k sobě a snažila 
se o něj starat. Vztahy mezi rodiči byly komplikované. Maminka si nepřála, aby si táta Honzíka bral k sobě, 
a tak se s ním postupně přestala vídat i jeho babička. I když se maminka snažila, tak se jí nedařilo, aby 
se o Honzíka dobře postarala. Na její péči pravidelně dohlížela sociální pracovnice z městského úřadu. 
Postupem času ale bylo čím dál jasnější, že maminka péči o Honzíka nezvládne. Pro tatínka byla péče  
o malého chlapce nad jeho síly, na péči o něj si netroufal. Honzík musel být proto svěřen do zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc. Byl mu pouhý rok a půl.

Za nedlouho potom Honzíkově babičce zazvonil telefon. Na druhé straně se ozvala sociální pracovnice 
městského úřadu a babičce sdělila, že je Honzík v ústavu. Babička byla v šoku. Nerozuměla tomu, že jí 
její syn - Honzíkův táta - nic neřekl. Když domluvila se sociální pracovnicí, ihned vytočila číslo svého syna. 
Byl to pro oba těžký rozhovor. Babičce začal vířit v hlavě nekonečný proud myšlenek. Cítila, že sociální 
pracovnice od ní očekává, že si Honzíka vezme k sobě. Věděla sice, že by nikdy nemohla žít s vědomím, že 
její vnouček vyrůstá v dětském domově, ale vkrádaly se i myšlenky na to, že jí čekají velké změny, na které 
není připravena.  Všechny děti měla odrostlé, léta se o žádné batole nestarala, měla už svůj klid, na který 
byla zvyklá, za nedlouho měla nastoupit do nové práce...

Rozhodnutí padlo záhy - Honzíka přece nemůže nechat za žádnou cenu v ústavu. A tak se rozběhl maraton... 
Požádala soud, aby jí Honzíka svěřil do péče. Sociální pracovnice městského úřadu podpořila babičku, 
aby požádala soud o svěření do pěstounské péče. Věděla, že pro babičku bude během péče o Honzíka 
důležité, aby na to nebyla sama. Babička si myslela, že se vyřídí všechny potřebné papíry a Honzíka si 
za pár dní poveze domů. Tak snadné to ale nebylo. Dostala totiž informaci, že je potřeba, aby si na sebe  
s Honzíkem nejprve zvykli. Babička Honzíka začala pravidelně navštěvovat, často i s jeho tatínkem. Párkrát 

8



si ho mohla odvézt domů i na víkend. Honzík byl ale hodně často nemocný, a tak se čas vzájemného zvykání 
prodlužoval. Maminka se v té době viděla s Honzíkem jen jednou, byla zahlcená vlastními starostmi. 

Za pár měsíců soud svěřil Honzíka babičce do pěstounské péče. Pro babičku to znamenalo, že kromě 
finanční podpory, bude mít nárok na pomoc od doprovázející organizace, která pěstouny během jejich 
cesty „doprovází“ a snaží se o to, aby se dětem v rodině dařilo co nejlépe. Honzíkovi byly dva roky, když 
přišel k babičce. Začátky společného života babičky a Honzíka byly hodně náročné. Babička měla hrozný 
strach, že se Honzíkovi něco stane. Ale starala se o něj s láskou a jak nejlépe uměla. Tatínek Honzíka často 
navštěvoval. Jezdil za ním i na víkendy a s Honzíkem se snažil trávit hodně času. Maminka se občas ozvala, 
párkrát přijela. Její návštěvy ale postupem času ustaly.

Po nějakém čase začal Honzík navštěvovat mateřskou školku. Byl rád s ostatními dětmi. Hůře se mu ale 
dařila spolupráce s paní učitelkou. Často se stávalo, že odmítl spolupracovat a těžko s ním někdo pohnul. 
Za nedlouho měl nastoupit do školy a babička se strachovala, jak to Honzík zvládne. Radila se proto  
o tom se sociální pracovnicí i terapeutkou doprovodné organizace. Po prázdninách Honzík nastoupil  
do první třídy. Dostal chápající paní učitelku. Honzík se ve škole snažil, ale stejně jako ve školce se stávalo, že 
někdy prostě odmítl úplně spolupracovat. Babička informovala paní učitelku o spolupráci s doprovodnou 
organizací a také o tom, co všechno Honzík ve svém dětství zažil. Paní učitelka byla velmi vstřícná a spojila 
se s terapeutkou doprovodné organizace. Společně i s babičkou daly hlavy dohromady a snažily se vymyslet 
tu nejlepší pomoc pro Honzíka. Asistent pro Honzíka během vyučování se zdál být tou nejlepší volbou. Vše 
se teprve začíná domlouvat a uvidí se, jestli se asistenta podaří pro Honzíka získat.

Na začátku pěstounství měla babička obavy z toho, že se bude muset setkávat se sociální pracovnicí 
doprovodné organizace, což je jedna z povinností pěstouna. Postupně ale zjistila, že pracovnice není žádná 
“paní Zubatá”, ale je to člověk, s kterým může mluvit o svých starostech a radit se s ní například o výchově 
Během seminářů pro pěstouny se babička setkává také s ostatními pěstouny, kteří prožívají podobné 
věci jako ona a dokážou ji pochopit a povzbudit. 
Učí se novým přístupům, více teď o věcech ohledně 
Honzíka přemýšlí. Díky společným víkendovým 
pobytům pro pěstouny získala nové přátele. Dnes 
říká, že začátky byly těžké a není to snadné ani 
dnes. Mluví o tom, že s Honzíkem do sebe konečně 
“zapadli”. Honzík se někdy ptá na maminku. 
Maminka se neozývá. Už dlouhou dobu Honzíka 
neviděla. Možná nenašla odvahu, nebo jí v tom 
brání jiné důvody. To babička neví. Ví ale, že je pro 
Honzíka důležité o mamince mluvit. Je to pro ni ale 
někdy hodně těžké a bolavé.
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Leden

Na začátku roku 2021 jsme z důvodu vládních opatření nemohli uspořádat plánované prezenční semináře. 
Pro naše klienty jsme proto připravili hned několik webinářů. 

Únor

Prvním vzděláváním v roce 2021 se stal webinář 11. 2. vedený Mgr. Soňou Procházkovou, DiS. Nesl název 
„Pěstujeme děti“ a reagoval na aktuální otázky a potřeby účastníků.

Březen

Protože se únorový webinář setkal u klientů s velkým úspěchem, zařadili jsme ho znovu na první sobotu 
měsíce března 6.3. Jeho lektorkou byla opět Mgr. Soňa Procházková, DiS. Již 20. 3. nás provedla dalším 
webinářem Mgr. Eliška Kotrbatá. Účastníci se věnovali tématu s názvem „Provázanost vývoje u dítěte 
0 – 6 let a jak na něj.“. Tlumočen byl do znakového jazyka.

Duben

V dubnu jsme spustili YouTube kanál Stopy čápa. V prvním videu jste se 
mohli seznámit se žabkou Josefínou, která ve své minisérii dětem i rodičům 
představuje různé emoce a radí, jak s nimi pracovat. YouTube kanál je 
stále živý a najdete zde také video o činnosti Stopy čápa a informace o 
oblasti náhradní rodinné péče. Všechna videa se žabkou Josefínou jsou 
tlumočené do znakového jazyka. 

10. 4. jsme přichystali webinář s náročným tématem „Trestné činy páchané 
dětmi a na dětech“. Tuto problematiku klientům poutavě přiblížila PhDr. 
Daniela Květenská, Ph. D., která představila také příběhy ze své bohaté 
praxe.

Co se dělo v roce 2021
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Květen

Lektorem webináře 8. 5. se stal Mgr. Jaroslav Novotný a věnoval se tématu „Dítě ve škole“. Kladné reakce 
účastníků nás přesvědčily o tom, že je to téma stále velmi aktuální a důležité. Webinář byl tlumočen  
do znakového jazyka.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme museli zrušit květnové víkendové vzdělávání. Věnovat 
jsme se chtěli tématu „Geny nebo výchova“. Plánujeme ho realizovat v roce 2022.

Červen

V červnu se nám podařilo uspořádat víkendové setkání pro pěstounské rodiny. První červnový víkend 
jsme se společně s pěstouny a jejich dětmi vydali do Pece pod Sněžkou. Útočištěm se nám stalo přívětivé 
prostředí Penzionu Melkus. S lektorkou Mgr. Eliškou Kotrbatou jsme se věnovali tématu „Děti v NRP vs. děti 
v biologické rodině“. Setkání bylo tlumočeno do znakového jazyka. Pro děti jsme měli nachystaný zábavný 
program a užili jsme si spoustu legrace.

V měsíci červnu jsme soutěžili se svým projektem „Pomozte nám skládat rozbité dětské duše dohromady“ 
u Nadačního fondu Tesco, projektu financovaného z NROS. Podařilo se nám probojovat mezi tři nejlepší 
projekty, které soutěžily o první místo. Měli jsme velikou radost, když pro nás zákazníci Tesco hlasovali 
a nám se podařilo získat druhé místo. Získané finanční prostředky jsme využili na psychoterapeutickou 
pomoc pro děti a jejich náhradní rodiče. 

Ani v letošním roce nemohlo chybět akreditované vzdělávání pro odborníky pracující s dětmi a náhradními 
rodinami „Tematický případový seminář“ pod vedením MUDr. Lubomíra Hadaše, Ph.D. a MUDr. Julie 
Hadašová, Ph.D. První termín proběhl 17. 6. 

O tom, jak děti prožívají stresové situace a jak jim pomoci je zvládat, nám povídala Mgr. Eliška Kotrbatá 
prostřednictvím webináře „Jak připravit dítě na přechodné či stresové situace“. Byl to poslední webinář 
před letními prázdninami a proběhl 19. 6.

Srpen

V letních měsících jsme postupně pracovali na sestavení vzdělávacího plánu na příští rok, natáčely  
a zpracovávaly videa pro Youtube.

22.8. jsme se podíleli na celoorganizační akci pro rodiny s dětmi s názvem ,,Den s úsměvem“, která se 
v tomto roce uskutečnila již o letních prázdninách. Byly zde připraveny různé soutěže pro děti, bohatý 
program, rozmanitá vystoupení a došlo i na vyhlášení výherců výtvarné soutěže
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Září 

Na začátku září 7.9. jsme se zúčastnili Festivalu sociálních služeb v Náchodě, kde jsme byli ve stánku 
připraveny zodpovědět veškeré otázky týkající se náhradní rodinné péče. 

Uskutečnili jsme ve dnech 11.9. - 12.9. víkendový vzdělávací pobyt v Deštném v Orlických horách s lektorkou 
paní Mgr. Soňou Procházkovou, DiS. na téma ,,Mužsko-ženský princip“. Pěstouni na vzdělávání ocenili 
především příklady z praxe a způsob jakým informace lektorka předává. 

Tradičně se v září také uskutečnil ve dnech 13.9. – 19.9. Týden pěstounství v Královehradeckém kraji.  
V rámci tohoto týdne jsme uspořádali akci s názvem ,,Ať žijí pěstouni“ a vydali se na procházku po Hradci 
Králové, abychom zvýšili povědomí o náhradní rodinné péči, zodpověděli veřejnosti případné otázky  
a poděkovali pěstounům za jejich nedocenitelnou práci. 

16. 9. vedoucí Stopy čápa přednášela v rámci Týdne pěstounství na Krajském úřadě na téma „Kontakt dětí 
v NRP s původní rodinou“

Dne 18.9. proběhl seminář pro pěstouny s názvem ,,Režim, řád, nastavení pravidel“ pod vedením pana  
Bc. Pavla Kalpakcise, který měl mezi našimi klienty velmi pozitivní ohlasy. Posledním zářijovým vzdělávacím 
seminářem nás provedly lektorky z Don Bosca. S pěstouny, ale i dětmi hovořili o ,,Přípravě na vstup  
do dospělosti a finanční gramotnosti“. 

Říjen

8.10. se uskutečnil další ,,Tématický případový seminář z pohledu rodinných terapeutů, zaměřený  
na sociální práci s rodinou“  akreditované vzdělávání pro pracovníky z oblasti sociálně právní ochrany dětí  
a náhradní rodinné péče. Seminář opět vedli MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D. a MUDr. Julie Hadašová. 

elký zájem vzbudil webinář pořádaný 13. 10. na téma ,,Psychosomatika osvojených dětí“, který jsme pořádali 
pro osvojitele pod vedením manželů – MUDr. Julie Hadašové a MUDr. Lubomíra Hadaše, Ph.D. Seminář byl 
financován Nadací rozvoje občanské společnosti, díky projektu OD Tesca „Vy rozhodujete, my pomáháme“, 
ve kterém jsem pro svůj návrh získali 8989 hlasů. 

Paní Mgr. Linda Matyšková 16. 10. pěstouny velmi prakticky provedla seminářem na téma ,,Právní otázky“. 

Webinář s názvem ,,Potřeby jednotlivců v rodině“ byl připraven na míru pro každého účastníka. O tématu 
v online prostředí 23.10. hovořil s pěstouny pan PhDr. Štefan Šarközy. 
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Listopad

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace nebyl uskutečněn plánovaný seminář 27.11. s paní Mgr. Evou 
Klabanovou na téma ,,Dítě ve škole“. Poslední seminář se konal 21. 11. pod taktovkou Bc. Petry Ječné DiS.  
a  Mgr. Kateřiny Marešové na téma „Dítě s těžkou minulostí“.
 
Prosinec

Na závěr roku byl zrušen domluvený seminář 4.12. s paní Mgr. Lenkou Půlpánovou na téma ,,Lhaní, krádeže, 
podvody“. Ve stejný datum 4.12. se uskutečnil webinář s paní Mgr. Eliškou Kotrbatou, která přednášela  
o emocích, které mohou být zdrojem problémů. Svůj odborný výklad doplňovala o praktické rady a tipy jak 
děti ve zvládání emocí podpořit. 

A co ještě? 

Poskytovali jsme praxe a exkurze budoucím sociálním pracovníkům a pracovnicím. Poskytovali jsme 
poradenství zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči. Angažovali jsme se za přijetí novely 
zákona o sociálně právní ochraně dětí. Podíleli se na projektu organizace Aleter Ego k přípravě unikátního 
vzdělávacího modelu sociálních pracovníků. Participovali jsme ve skupině MPSV pro tvorbu metodického 
pokynu pro provázení. Sháněli příspěvky od nadací pro klienty, sepisovali návrhy k soudu, komunikovali  
se školami,  školkami a úřady… a mnoho dalšího. 

Členství v odborných pracovních skupinách

 • Tým pro rozvoj náhradní rodinné péče  
v Královéhradeckém Kraji;

 • Pracovní skupina k Transformaci systému péče  
o ohrožené děti;

 • Podpora rozvoje doprovázení na území KHK;

 • Regionální platforma Královéhradeckého kraje  
k projektu Krajská rodinná politika.
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Statistika za rok 2021
Dohody o výkonu pěstounské péče

V roce 2021 jsme spolupracovali se  72  rodinami

Pomáhali jsme   99    dětem umístěným v pěstounské péči nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu.

Co nás čeká v roce 2022
Ve spolupráci s MUDr. Julií Hadašovou a MUDr. Lubomírem Hadašem Ph.D. připravujeme každoroční 
akreditovaný případový seminář pro odborníky z oblasti sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné 
péče. Připravujeme 7 vzdělávacích seminářů a 4 webináře pro naše klienty na témata, která je nejvíce 
zajímají a čtyři víkendové vzdělávací pobyty. Jeden nás čeká dokonce tří denní. Nebude chybět ani 
doprovodný program pro děti. Pokud to situace dovolí, uspořádáme tradiční „Setkání s ospody“. Pro širokou 
veřejnost, odborníky a naše klienty plánujeme den otevřených dveří na Stopě čápa. Znovu se zapojíme  
od naší celoorganizační akce Den s úsměvem. Chystáme další ročník akce „Ať žijí pěstouni“ v rámci Týdne 
pěstounství v Královéhradeckém kraji. Stále budeme online na Facebooku a chystáme se přidávat další 
videa na Youtube kanál Stopy čápa. Jsme členy Asociace Dítě a Rodina, která aktivně ovlivňuje systém péče 
o ohrožené děti a chystáme se i nadále veřejně angažovat za smysluplnou legislativní ochranu dětí. Stále 
budeme klientům rozdávat pleny pro děti. A hlavně provázet pěstounské rodiny se vším, co k tomu patří.
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Děkujeme za spolupráci
Lektorům:
Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Daniela Kykalová, Mgr. Jaroslav Novotný, Mgr. Soňa Procházková, DiS.,  
Mgr. Lenka Půlpánová, Mgr. Eliška Kotrbatá, PhDr. Daniela Květenská, Ph.D., Bc. Pavel Kalpakcis, Bc. Ivana 
Němcová, Mgr. Veronika Semeráková, Mgr. Linda Matyšková, PhDr. Štefan Šarközy, MUDr. Julie Hadašová, 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.

Terapeutům a psychologům:

MUDr. Julie Hadašová, MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., Mgr. Petr Hammerlindl, Mgr. René Hůlek, Mgr. Eva 
Klabanová, Mgr. Juraj Benedikt Křižan,PhDr. Ing. Tomáš Nýdrle, Mgr. Lenka Půlpánová, Mgr. Vít Čejka,  
Mgr. Eliška Kotrbatá, Mgr. Jana Cozlová

Ubytovatelům:

Chalupa u Supa v Deštném v Orlických horách, Penzion Melkus v Peci pod Sněžkou 

Tlumočníkům do znakového jazyka:
Mgr. Jana Švehlová, Bc. Lucie Schneiderová, Mgr.Ivana Kupčíková, DiS., Kateřina Hronová, Jiřina Vlková, 
Lucie Tužová

Pracovníkům pro tvorbu a zajišťování programu pro děti: 

Bc. Natálie Firýtová, Mgr. Nikola Hendrychová, Mgr. Vendula Holanová, Mgr. Michaela Horáková,  Jana 
Šromotová, Mgr. Monika Kalinová, Eliška Skalníková, Eliška Holá

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, 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, MÚ Mělník, MÚ Jilemnice

Kolegům z NZDM Modrý pomeranč za laskavé zapůjčování prostor pro naše vzdělávací semináře.  

Zvláštní poděkování patří také paní Mgr. et Mgr. Petře Petrů za bezplatné právní poradenství.
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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

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. Nikoleta Gyšovová – klíčová pracovnice  – 601 152 642, nikoleta.gysovova@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
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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. Tereza Čejková, DiS.

773 800 292

Kontaktní údaje

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

stopa.capa@salinger.cz

Stopa čápa




