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Úvodní slovo
Vážení přátelé a kolegové,

tato roční zpráva je ideálním nástrojem nejen pro vás čtenáře, ale i nás pracovníky a rodiny, které s námi 
spolupracují k tomu, abychom se všichni dokázali k většině činností uplynulého roku přehledně a rychle 
vrátit. 

Jednou z těch opravdu zásadních událostí, která nás provázela v podstatě celým uplynulým rokem, byla 
kontrola kvality poskytovaných služeb. Náročné období nám zase ale kompenzoval celkový výsledek. 
V bodovém hodnocení jsme nakonec dosáhli 30 bodů z 35. Jedná se o vynikající výsledek, za který jsme 
opravdu rádi. 
Do budoucna tak uděláme vše pro to, abychom takto vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb 
udrželi, případně ještě trochu posunuli vpřed. A to nejen v oblasti sociálních služeb, ale i dohod o výkonu 
pěstounské péče.

Tímto bych rád poděkoval týmu za skvěle odvedenou práci, rodinám za důvěru a spolupracujícím subjektům 
a osobám za pomoc při realizaci aktivit a programů.

Martin Snížek, DiS.
vedoucí střediska Stopa čápa
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Dohody o výkonu pěstounské 
péče
Od ledna roku 2013 má každý pěstoun povinnost sepsat dohodu o výkonu pěstounské péče. Jsme jednou 
z organizací, které mají k této činnosti pověření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Specializujeme 
se na oblast odborného provázení rodin.

Poslání

Stopa čápa poskytuje podporu náhradním rodinám v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, obci Jilemnice 
v Libereckém kraji s cílem zajistit dětem žijícím v těchto rodinách stabilní a bezpečné rodinné prostředí.

Cílová skupina

 • děti v náhradní rodinné péči,

 • osoby, které mají dítě v předpěstounské péči,

 • dlouhodobí pěstouni (včetně příbuzenské pěstounské péče),

 • pěstouni na přechodnou dobu,

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

Cíle 

 • posílení kompetencí rodiny ke zvládání specifických situací spojených s NRP,

 • stabilita rodinného prostředí,

 • začlenění dítěte do náhradní rodiny.

Principy

 • partnerství (klient je partnerem),  

 • respekt ke klientům,  

 • individuální přístup,  

 • odbornost.
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Jsme registrovanou sociální službou od roku 2006. Uzavření smlouvy o spolupráci není, na rozdíl od 
„dohod“, nijak zákonem vyžadováno. Základním prvkem je tady dobrovolnost a ochota řešit vzniklou 
situaci za pomoci odborného pracovníka služby. 

Poslání

Stopa čápa poskytuje sociální služby náhradním rodinám v Královéhradeckém kraji s cílem posílit 
kompetence rodin k samostatnému zvládání specifických situací spojených s náhradní rodinnou péčí. 
Podpora je nabízena celé rodině včetně vlastních dětí.

Cílová skupina

 • zájemci a žadatelé o jakoukoli formu NRP,

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

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

 • dlouhodobí pěstouni (včetně příbuzenské pěstounské péče),

 • pěstouni na přechodnou dobu,

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

 • adoptivní rodiny.

Cíle 

 • posílení kompetencí rodiny ke zvládání specifických situací spojených s NRP,

 • začlenění dítěte do náhradní rodiny,

 • stabilizace rodinných vztahů,

 • samostatné fungování rodiny.

Sociální služba Principy

 • partnerství (klient je partnerem),

 • respekt ke klientům,

 • individuální přístup,

 • odbornost,

 • dobrovolnost.
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Nabízíme pomoc tam, kde lidé:
...uvažují nad myšlenkou stát se náhradním rodičem.

Stát se náhradním rodičem a „být náhradním rodičem“ ve smyslu vykonávání náhradní rodinné péče 
nejsou dva totožné pojmy. Protože „být“ není vždycky lehké. Ze zkušenosti víme, že lidé uvažující o výkonu 
náhradní rodinné péče si kladou množství otázek. Nabízíme tedy možnost osobních setkání s vyjasněním 
základních oblastí.

 • Pomůžeme odpovědět si na základní praktické (finance, čas, bytové podmínky) a psychologické otázky 
(motivace, očekávání, hodnoty).

 • Vysvětlíme jednotlivé fáze úředního procesu (podání žádosti, role obecních/krajských úřadů a soudů, 
lhůty).

 • Přiblížíme plánování průběhu pobytu dítěte v náhradní rodinné péči (přes přípravu na převzetí dítěte, 
přijetí dítěte do rodiny a jeho setrvání v rodině, až k vedení dítěte do zletilosti a jeho osamostatnění/
příp. odchodu dítěte z rodiny).

...hledají informace a pomoc.

Klíčový pracovník je v pravidelném kontaktu s rodinou, nabízí informace z oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí a zejména náhradní rodinné péče. Poradenství může probíhat osobně, telefonicky či přes e-mail 
v rámci otevírací doby střediska.

Váš klíčový pracovník vám pomůže s:
 • řešením běžných problémových situací souvisejícími s výchovou dítěte, péčí o dítě a zdravím dítěte,

 • poskytnutím informací v jednotlivých obdobích výkonu náhradní rodinné péče (přijetí dítěte, návrat…),

 • jednáním a kontaktem s původní rodinou přijatého dítěte,

 • zpracováním osobní historie dítěte,

 • narovnáním vztahů v rodině, ve škole,

 • zorientováním se v legislativě sociálně-právní ochrany dětí a oblasti sociálních dávek,

 • jednáním s úřady, školou a dalšími institucemi, které dítě navštěvuje,

 • sháněním finančních prostředků pomocí nadací a nadačních fondů,

 • získáním přehledu o možnostech návazných služeb tam a tehdy, kdy jsou třeba,

 • hospodařením s penězi.

...nejsou si jistí v komunikaci s biologickými rodiči dítěte.

Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s jeho původní rodinou má pro dítě nezastupitelný význam. Pro 
zdravý vývoj dítěte, rozvoj jeho identity a vnímání sebe sama, je nezbytné, aby dítě dobře rozumělo (na své 
vývojové úrovni) tomu, co se v jeho historii stalo, a kdo a jaké místo zaujímá v jeho životě. Pokud toto není 
splněno, dítě se neorientuje ve své situaci, neví, proč není se svými rodiči, proč je nemůže vídat. Možnost 
pravidelného pozitivního a bezpečného kontaktu s původní rodinou je jednou z forem jak pomoci dítěti 
lépe pochopit svou současnou situaci.

 • Pomáháme vyhodnotit situaci dítěte a rodiny, zjistit možnosti a potřeby.

 • Provázíme jednotlivé členy rodiny v procesu zpracovávání osobní historie dítěte, v citlivém, ale 
pravdivém sdělování informací o původu dítěte.

 • Usnadňujeme navázání bezpečného kontaktu dítěte a rodiny.

 • Pomáháme stanovit pravidla a realizovat samotné setkání.

 • Pokud se setkání uskutečňují bez asistence, nabízí pracovník rodině informační podporu a možnost 
domluvení konkrétních pravidel kontaktu.

...potřebují zprostředkovat odbornou pomoc.

Psychologická, psychoterapeutická nebo jiná odborná pomoc je zajišťována externími spolupracovníky 
střediska. Cíl spolupráce (zejm. podporovat děti v budování jejich identity a úspěšném začlenění do 
rodinného systému, pomáhat rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o děti) 
a rozsah odborné pomoci je stanoven na základě domluvy rodiny a klíčového pracovníka.

 • Nabízíme širokou škálu odborných spolupracovníků zaměřujících se na konkrétní témata dětí, 
dospívajících, dospělých.

...mají zájem o vzdělávací víkendové pobyty.

Naplňovat si zákonnou povinnost vzdělávání (v dohodách) v rozsahu 24 hodin nemusí být otrava. Zárukou 
kvality našeho vzdělávání jsou osvědčení lektoři s dlouholetou praxí v oblasti náhradní rodinné péče. 
Pozor: nabídka vzdělávání musí vždy odpovídat potřebám jednotlivců a je vždy individuálně nastavena.

6 7



 • Pro pěstouny na dohodu nabízíme jednodenní sobotní vzdělávací semináře v Hradci Králové, víkendové 
vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny, umožňujeme proplácení vzdělávání zajištěné jinými subjekty.

 • Jako sociální službu nabízíme víkendové vzdělávací pobyty pro náhradní rodiny.

...mají zájem o odlehčovací aktivity (dlouhodobá výpomoc).

Smyslem odlehčovací péče je poskytnout klientům prostor na odpočinek a relaxaci.

 • Pro pěstouny na dohodu pořádáme víkendové pobytové akce pro děti a víkendové pobytové akce 
pro děti a náhradní rodiče s odděleným programem, letní dětský tábor, přispíváme na pobytové akce 
pořádané jinými organizátory, přispíváme na individuální hlídání dětí.

 • Zprostředkováváme služby dobrovolníků – školní příprava dětí (pro pěstouny i jako sociální službu).

 • Jako sociální službu nabízíme víkendové pobyty s odděleným programem pro děti a rodiče.

...mají zájem o pomoc při zajištění osobní péče o přijaté dítě 
(krátkodobá výpomoc).

 • Pro pěstouny nabízíme pomoc se zajištěním krátkodobé péče o svěřené dítě - hlídání dětí zajišťujeme 
v Centru přátelském rodině Budulínek v Hradci Králové nebo přispíváme na individuální hlídání dětí 
blízkou osobou v domácím prostředí.

 • Jako sociální službu nabízíme hlídání dětí v Centru přátelském rodině Budulínek v Hradci Králové.

...uvítají odborného pracovníka služby, člověka, který při doprovázení 
nabídne pomoc a podporu.

Doprovázení rodiny je dlouhodobý proces, který v ideálním případě začíná právě prvními myšlenkami 
na náhradní rodičovství. Každá rodina i každý její člen je jedinečný, stejně jako každodenní situace, které 
prožívají. Proto je pro jednotlivé rodiny doprovázení vždy jiné a šité na míru podle jejích potřeb. Rodina má 
vždy svého jednoho určeného klíčového pracovníka.
Odbornost je jedním z našich základních principů. Všichni naši pracovníci splňují základní zákonné 
požadavky, zajímají se o problematiku náhradní rodinné péče a v rámci každého kalendářního roku 
absolvují minimálně 24 hodin akreditovaného vzdělávání.

 • Váš klíčový pracovník Vám bude poskytovat podporu a pomoc v rámci osobních kontaktů a samozřejmě 
také prostřednictvím telefonu a e-mailu.
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Přehled roku 2016
Leden
Na azačátku roku jsme se mimo přímé práce s rodinami věnovali také posledním přípravám na akce nadcházejícího 
roku- seminářům, víkendovým pobytům, přípravám pro žadatele o náhradní rodinnou péči a také pobytům pro děti. 

Únor
5. 2. odstartovala první letošní příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči. Společně jsme se setkávali do 2. 4. 
6. 2. vzdělávací seminář byl věnován tématu „Změny a ztráty v životě dítěte“. Pozvání přijala Mgr. Lenka Půlpánová. 

Březen 

9. 3. jsme se na semináři pro pěstouny věnovali s Mgr. Evou Klabanovou tématu „Puberta a výchovné problémy“.

Duben
9. 4. proběhl vzdělávací seminář na téma „Šikana“. Odborný lektor: Mgr. René Hůlek.
22. – 24. 4. první víkendový pobyt jarní sezóny byl věnován tématu „Terapeutické rodičovství“, odborným lektorem 
byla paní PhDr. Hana Pazlarová, PhD. 
29. 4. – 18. 6. probíhala další příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči. 

Květen 
6. – 8. 5. jsme se na víkendovém pobytu v Peci pod Sněžkou věnovali náročnému a širokému tématu „Kontakty 
s původní rodinou“. Tématem nás provázela Mgr. Kateřina Romančáková. 
20. – 22. 5. – víkendový pobyt v Peci pod Sněžkou nabídl téma „Virtuální svět“ zabývali jsme se tím, jak moderní 
technologie ovlivňují náš život a jak děti naučit se v této nové dimenzi našeho života orientovat. Odborným lektorem 
byl Mgr. René Hůlek.  
14. – 21. 5. probíhala příprava tzv. „druhožadatelů“ o náhradní rodinnou péči - tedy příprava pro žadatele, kteří již 
vychovávají dítě v náhradní rodinné péči a chtěli by přijmout další děti.

Červen 
3. – 5. 6. víkendový pobyt v Deštném v Orlických horách taktéž věnovaný tématu „Virtuální svět“, tentokrát pod 
vedením MUDr. Julie Hadašové a MUDr. Lubomíra Hadaše, PhD. 
9. 6. jsme uspořádali setkání pro pracovníky OSPOD z Královéhradeckého kraje. Společně jsme se pod vedením 
Mgr. Lenky Půlpánové věnovali tématu „Trauma očima dítěte“. 
17. – 19. 6. poslední víkendový pobyt letní sezóny se uskutečnil v Peci pod Sněžkou. Hlavním tématem byly „Sourozenecké 
vztahy“, odborný seminář vedla Mgr. Lenka Půlpánová.  

Červenec 
23. – 30. 7. se konal letní dětský tábor. V letošním roce jsme se rozhodli tábor ještě více přizpůsobit potřebám dětí, 
a proto jsme se dle věku rozdělili na dvě skupiny. Mladší děti od šesti let si užily výlet do Rekreačního areálu Pecka, 

kde jsme objevovali bájný příběh říše Narnie. Starší děti do 16 let strávily týden na Horalce ve Sněžném v Orlických 
horách. Užily si spoustu legrace i výzev, které byly zaměřeny na rozvoj komunikace a spolupráce. 

Srpen
Ani během léta jsme nezaháleli a věnovali jsme se vyhodnocení aktivit prvního pololetí roku 2016 a připravovali se na 
start akcí v druhé polovině roku. 
V posledním týdnu srpna nás také navštívila třídenní inspekce kvality poskytování sociálně právní ochrany. 

Září 
2. 9. – 15. 10. probíhala příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči. 
9. – 11. 9. první víkendový pobyt podzimní sezóny se uskutečnil v Peci pod Sněžkou. Věnovali jsme se tématu „Zletilost 
dítěte a co dál?“, odbornými lektorkami byly Mgr. Kateřina Romančáková a Dagmar Konigová.
17. 9. proběhl seminář v Hradci Králové na téma „Strach a potřeba bezpečí u dětí“ PhDr. Milady Nádvorníkové.
23. – 25. 9. víkendový pobyt v Peci pod Sněžkou. Vzdělávací seminář pro dospělé byl věnován tématu „Komunikační 
dovednosti s dětmi“, který vedla Mgr. Eva Klabanová.

Říjen 
7. – 9. 10. víkendový pobyt v Souvlastním v Orlických horách na téma „Jak se učit s dětmi a domácí příprava do školy“. 
Pozvání přijala Mgr. Ivana Němcová.
14. – 16. 10. víkendový pobyt v Deštném v Orlických horách na téma „Finanční gramotnost“, o své zkušenosti se s námi 
podělil RNDr. Bc. Jan Mach.  
22. – 23. 10. se uskutečnilo víkendové setkání v Peci pod Sněžkou pro pěstouny na přechodnou dobu, které jsme 
pořádali ve spolupráci s Oblastní charitou Trutnov- Májak a Farní charitou Dvůr Králové nad Labem. Setkání bylo 
věnováno především tématu „Spolupráce s původní rodinou dítěte“. Odborné semináře vedla Mgr. Jana Ženíšková. 
26. – 29. 10. se v Hotelu pod Pralesem u Mladých Buků konal podzimní pobyt pro děti ve věku 6-18 let. 

Listopad 
11. 11. 2016 se konal vzdělávací seminář, který se zabýval tématem „Virtuální svět“. Pozvání přijali MUDr. Julie Hadašová, 
MUDr. Lubomír Hadaš, PhD. 
11. 11. – 10. 12. probíhala poslední příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči v tomto roce. 
26. 11. 2016 vzdělávací seminář v Hradci Králové věnovaný problematice „Zdravý životní styl“. Praktické rady pro celou 
rodinu nám předala Marta Jandová. 

Prosinec 
6. 12. jsme uspořádali setkání pro pracovníky OSPOD z Královéhradeckého kraje. Společně jsme se pod vedením 
Mgr. Lenky Půlpánové věnovali tématu „Návrat dítěte do původní rodiny“. 

Mimo tyto termínově ohraničené akce jsme se také po celý rok aktivně zapojovali do zkvalitňování systému péče 
o svěřené děti. Naši pracovníci navštívili pořádané konference, setkání provázejících organizací, kulaté stoly a odborné 
semináře. 
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Statistika za rok 2016

Poskytnuté sociální služby: muži  233  ženy  558  celkem  791

Počet klientů v rámci sociální služby: muži  19  ženy  28  celkem  47

V oblasti dohod o výkonu pěstounské péče jsme spolupracovali se  70   rodinami.

Přípravy pro žadatele 
o NRP na převzetí dítěte
Pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje jsme zrealizovali 4 přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči. 
Pro tzv. „druhožadatele“, kteří do své rodiny již dítě převzali a chtějí se připravit na příchod dalšího člena 
rodiny, jsme dodali přípravy dvě. Celkem tyto programy absolvovalo 79 účastníků. Na adopci dítěte se 
připravilo 18 párů / samostatných žadatelů, na převzetí dítěte do pěstounské péče se připravilo celkem 
23 párů / samostatných žadatelů. 
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Pracovní tým
V roce 2016 se náš tým střediska Stopa čápa mírně obměnil. Na konci září 2016 se s námi rozloučila Zdeňka 
Bartošová, která ve středisku pracovala na pozici sociální pracovnice od 12. 11. 2013. 

Martin Snížek, DiS.

Mgr. Lenka Pirklová

Mgr. Kateřina Sochorová 

Mgr. Jana Ludvíková 

Mgr. Marianna Hyrossová

Mgr. Šárka Sophie Haismanová

Velké díky patří paní Jarmile Říčařové, která opět poskytovala v průběhu celého roku výpomoc v oblasti 
přímé a nepřímé práce s klienty. Dále také konzultační a lektorskou činnost.

S náročnou koordinací víkendových pobytů a dalších vzdělávacích akcí nám navíc pomáhaly Mgr. Kateřina 
Výtisková, Bc. Hana Ducháčová a Mgr. Michaela Čermáková. 

Co nás čeká v roce 2017
 • Zapojíme se do výzvy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k realizaci přípravy fyzických osob 

vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny.

 • Nadále hodláme zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb a nabízet stávající programy.

 • Rádi bychom navýšili počet spolupracujících rodin v oblasti sociálních služeb.

 • Již teď víme, že uspořádáme obdobné množství víkendových pobytů a vzdělávacích seminářů, děti se 
mohou těšit na oblíbené letní a podzimní pobyty.

 • Podpoříme stabilizaci pracovního týmu.
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Děkujeme za spolupráci
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se v roce 2016 podíleli na práci pro náhradní rodiny a pomohli nám tak vytvářet 
kvalitní služby. 

Donátorům: 
Evropský sociální fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky, Královéhradecký kraj, Město 
Hradec Králové, obchod Výtvarné hračky, obchod Snowbear

Odborníkům:
Mgr. Ivě Brzobohaté, Mgr. Kateřině Červinkové Houškové, MUDr. Julii Hadašové, MUDr. Lubomíru Hadašovi, 
Mgr. Renému Hůlkovi, Mgr. Nadě Hynkové Dingové, PhD., Mgr. Dagmar Jakubské, Martě Janatové, Martě Jandové, 
Mgr. Evě Klabanové, Dagmar Konigové, Mgr. Daniele Kykalové, RNDr. Bc. Janu Machovi, Mgr. Petře Mackové, 
Jindřichu Marešovi, PhDr. Miladě Nádvorníkové, Mgr. Ivaně Němcové, Libuši Vyhnálkové, PhDr. Haně Pazlarové PhD., 
Mgr. Kateřině Peškové, Mgr. Soně Procházkové, Mgr. Lence Půlpánové, Mgr. Kateřině Romančákové, Jarmile Říčařové, 
MUDr. Iloně Vaisové, PhDr. Janě Tomanové, Mgr. Evě Vernerové, PhDr. Janu Vyhnálkovi, Mgr. Janě Ženíškové.

Pracovníkům a pracovnicím:
Bc. Jakubu Cutychovi, Mgr. Vítu Čejkovi, Bc. Michaele Formánkové, Mgr. Nikole Hendrychové, Mgr. Aleši Hladíkovi, Janě 
Ježkové, Bc. Jakubu Khýnovi, DiS., Mgr. Petře Kuchaříkové, DiS, Mgr. Tereze Maurerové, Mgr. Petru Nedbalovi, Mgr. Olze 
Nedbalové, Mgr. Ladě Neradové, Bc. Zuzce Remešové, Mgr. Ivě Rosíkové, Mgr. Janu Sodomkovi, Lukáši Syrovátkovi, 
Mgr. Anně Šafářové, Mgr. Lucce Špráchalové, Mgr. Vendy Topinkové, Mgr. Kateřině Veselské, Mgr. Martinu Večeřovi, 
Jiřině Vlkové, Mgr. Michaele Zmátlíkové. 

Těmto úřadům a zejména pracovnicím náhradní rodinné péče: 
Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, pracovníkům Městského úřadu Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, 
Hořice, Hradec Králové, Jaroměř, Jičín, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, 
Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí, Pardubice. 

Spolupracujícím subjektům:
Pracovnicím Farní charity Dvůr Králové nad Labem – Centrum pro rodinu KLUBKO, pracovnicím Oblastní charity 
Trutnov- centrum Maják, Mateřskému klubu Rozmarýnek, MC Kapička, OD5K10, z.s. a všem organizacím věnujícím se 
náhradní rodinné péči.

Těmto zařízením: 
Chalupa u Supa – Deštné v Orlických horách, Penzion Zákoutí – Pec pod Sněžkou, Rekreační areál Horalka – Sněžné, 
Hotel Pod Pralesem – Mladé Buky, Chalupa Na Návrší - Souvlastní Orlické hory, Rekreační areál Pecka. 

Závěrem děkujeme všem našim klientům, kteří nám i v tomto roce prokazovali svou důvěru a obraceli se na nás 
s mnohdy nelehkými situacemi ve svých rodinách. 
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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

Martin Snížek, DiS

773 800 292

Kontaktní údaje

Stopa Čápa
Třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové

495 260 021

stopa.capa@salinger.cz

www.salinger.cz 

www.facebook.com/Salinger.zs


