
Zpráva o činnosti 2017



Úvodní slovo
Vážení klienti, žadatelé a zájemci o náhradní rodinnou péči, kolegové…

rok 2017 byl pro naše středisko časem velkých, rychlých a dynamických změn. Měnil se nejen tým, vedení 
a sídlo Stopy čápa, ale i nabídka a způsoby poskytování některých služeb. Šijeme je teď na míru každému 
dítěti, pěstounovi, osvojiteli, žadateli i životní situaci, ve které se právě nachází. 

Jdeme cestou kvality a hledáme další způsoby pomoci a podpory dětem, které neměly v životě to štěstí, 
aby se mohly narodit a vyrůstat ve své vlastní láskyplné rodině. Vážíme si a ceníme nesmírně těžkého 
poslání, které si zvolili všichni náhradní rodičové. Je to náročný úkol s mnoha překážkami, bolestí a nezdary. 
Ovšem každý jeden pěstoun nebo osvojitel si může bez nadsázky říct: „Zachránil jsem mu dětství. Naučili 
jsme jí věřit lidem. Dala jsem jim šanci…“ Dětský úsměv vašeho Pavlíka nebo Zuzanky pak ve vteřině vysuší 
všechny slzy a naplní vaši duši sluncem a vy víte, že to má smysl! Vy všichni, kteří máte srdce na pravém 
místě a také místo ve svém životě pro nějaké to „cizí“ dítě, pamatujte, že v tom nejste sami. Jsme v tom 
s vámi. 

Na následujících stránkách této zprávy o činnosti se dozvíte, jak jsme dětem v  náhradní rodinné péči 
pomáhali my v roce 2017.

Vážení přátelé a příznivci Stopy čápa, děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a slibujeme, že se máte i v příštím 
roce na co těšit. 

Tereza Čejková
Vedoucí střediska Stopa čápa
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Koncepce střediska
Poslání

Prostřednictvím sociálních služeb a pověření k sociálně-právní ochraně dětí pomáháme zájemcům 
a žadatelům o náhradní rodinnou péči, náhradním rodinám a dětem v nich žijícím, zajistit pro dítě stabilní, 
zdravé a podnětné prostředí pro jeho příznivý vývoj a šťastné dětství.

Cílová skupina

 • děti v náhradní rodinné péči;

 • 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;

 • adoptivní rodiny;

 • 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 pomoc a jeho dítě je součástí celého procesu.

Principy

 • Odbornost – Pracovnice Stopy čápa jsou vždy vysokoškolsky vzdělané, povinně si neustále doplňují 
kvalifikaci, jsou metodicky vedené a využívají odbornou supervizi.

 • Respekt ke klientům – Klíčová pracovnice nikdy nebude konat kroky bez vás. Vždy vás informuje, vysvětlí 
a bude brát váš názor v potaz. Řešení vaší životní situace, které si zvolíte, bude respektovat.

 • Individuální přístup - Klíčová pracovnice vnímá vaše obavy, přání a potřeby a dané situace řešíte vždy 
společně. Každé dítě je jiné a každá životní situace má svá specifika. Naše provázení vám šijeme na 
míru.

Dohody o výkonu pěstounské péče

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

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. Důvod nemusí být jen finanční ale i zdravotní, 
vysoký věk, ohrožení práv a zájmů trestnou činnosti jiné osoby atd. 

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.

 
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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Co nabízíme?
Zájemcům a žadatelům o NRP

 • Poskytneme Vám potřebné informace (Kam je potřeba zajít? Co je třeba si připravit? Na co se mě budou 
úřady ptát? Co budou zkoumat?…).

 • Pomůžeme Vám zorientovat se v celém procesu přípravy a vysvětlíme vám rozdíly v typech náhradní 
rodinné péče ( Jaký je rozdíl mezi osvojením, adopcí a pěstounskou péčí? Jaká práva zůstávají rodiči 
dítěte? Jaká práva budu mít já? Co je to poručnictví?…).

 • Dál Vás budeme provázet náročným obdobím čekání na dítě i přijímáním dítěte do rodiny (Máme vůbec 
šanci na dítě? Jak dlouho to potrvá? Kdo a jak mě bude informovat?).

 • Podpoříme vás, až zazvoní „kouzelný telefon“ a přiblíží se vytoužený okamžik.

Dětem v náhradní rodinné péči a náhradním rodičům

Klíčová pracovnice pomáhá řešit běžné problémové situace, spojené s výchovou dítěte v náhradní rodinné 
péči. A to od přípravy na příchod dítěte, přes přijímání a adaptaci, ustálení a zařazení do rodinného systému 
až po odchod dítěte z náhradní rodiny.

Jsou to oblasti:

 • práce s náročnou minulostí dítěte;

 • asistované kontakty s původní rodinou dítěte;

 • sourozenecké vztahy;

 • zorientování se v legislativě náhradní rodinné péče;

 • vztahy se školou;

 • jednání s úřady;

 • finanční gramotnost a hospodaření s penězi, žádosti u nadací a nadačních fondů;

 • odlehčovací pobyty pro děti, povinné vzdělávání, krátkodobé hlídání dětí (do 20 hodin);

 • zprostředkování pomoci psychologů a terapeutů zaměřujících se na náhradní rodinnou péči.
 
Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás. Každé provázení je velice individuální, určitě najdeme 
společnou cestu.
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Co se dělo v roce 2017
Leden: 

Začátkem ledna jsme seznámili klienty s novým pojetím víkendových pobytů. Na základě podnětu inspekce 
sociálně-právní ochrany dětí, zaměřené na dohody o výkonu pěstounské péče, ve které jsme získali 30 bodů 
z 35, jsme změnili koncepci realizace víkendových pobytů. Víkendové pobyty se budou nadále konat od 
soboty do neděle v celkové hodinové dotaci 12 hodin. 

28. 1. se konal první seminář tohoto roku, byl věnován tématu „Závislosti“, lektoroval jej Mgr. René Hůlek.
 
Únor:

25. 2. proběhl vzdělávací seminář na téma „Emoce“, odbornou lektorkou byla Mgr. Eva Klabanová. 

Březen: 

V březnu probíhal v našem středisku Stopa Čápa finanční audit pro oblast Dohod o výkonu pěstounské 
péče. Přenastavili jsme financování pro transparentnější proplácení služeb. 

18. 3 – 8. 4. jsme realizovali přípravu na převzetí dítěte do náhradní rodinné péče pro druhožadatele. Bylo 
zařazeno 11 žadatelů.

Duben:

Začátkem dubna jsme ve všech rodinách představili nové pojetí proplácení služeb a uzavřeli s klienty  nové 
Dodatky k Dohodám o výkonu pěstounské péče. 

1. 4. jsme se na semináři s lektorkou Mgr. Ivanou Němcovou věnovali tématu „ADHD“.

8. – 9. 4. proběhlo první víkendové vzdělávání tohoto roku v Deštném v Orlických horách pod vedením 
Milana Novotného, tématem bylo „Citové pouto“.

22. – 23. 4. jsme se na víkendovém pobytu v Deštném v Orlických horách věnovali tématu „Hranice ve 
výchově“ pod odborným vedením Mgr. Evy Klabanové.
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Na již tradičním setkání pro naše klienty a spolupracovníky „Den s úsměvem“ jsme oslavili 20. Narozeniny 
Salingeru. Účast byla skutečně hojná a doufáme, že i v  příštím roce se nám povede udržet si skvělou 
atmosféru a velkou oblíbenost akce. 

Říjen:

V říjnu si mohli naši pěstouni splnit zákonný rozsah vzdělání hned na třech seminářích:

7. 10. To byl seminář na téma „Jak přežít pubertu“, pod vedením Mgr. Dagmar Jakubské; 

14. 10. pak na téma „Emoce“ s Mgr. Evou Klabanovou;

20. 10. téma „Hranice ve výchově“ s PhDr. Zdeňkou Rejtharovou.

24. – 26. října proběhla inspekce sociálně-právní ochrany zaměřená na přípravy žadatelů o náhradní 
rodinnou péči na převzetí dítěte.  Výsledek inspekce byl vynikající (32 bodů z 35) a my se můžeme jen snažit, 
abychom si vysokou kvalitu podrželi.

Listopad:

4. 11. proběhl vzdělávací seminář na téma „Závislosti“. Lektorovala Mgr. Jana Ženíšková. 

23. 11. jsme uspořádaly setkání pro pracovníky OSPOD z  Královéhradeckého kraje. Společně jsme se 
s Mgr. Evou Klabanovou navázali na minulé téma: „Attachment“.

25. 11. pak seminář na téma „Vztahy mezi dětmi“. Lektorem byl PhDr. Jan Vyhnálek.  

11. 11 – 2. 12. Proběhl první blok druhožadatelské přípravy žadatelů na převzetí dítěte do náhradní rodinné 
péče. Zařazeno 14 žadatelů. 

Prosinec:

V prosinci většinou mimo přípravy zprávy o činnosti, vyúčtovávání, přání k Vánocům a zběsilého závěru 
roku není mnoho dalšího času. Doladili jsme na rok 2018 novou nabídku vzdělávání, dle témat, která vybírali 
klienti. Dokončili jsme druhý blok přípravy druhožadatelů (14 žadatelů). Příprava měla 24 vzdělávacích 
hodin, z  toho semináře v  délce 16 hodin (4 hodiny sociálně právní část, 12 hodin oblast psychologická 
a výchovná) a individuální psychologické konzultace.

Květen:

27. – 28. 5. proběhl víkendový pobyt v  Peci pod Sněžkou. Odborný garant setkání byla Mgr. Dagmar 
Jakubská. Pěstouni se vzdělávali na téma „Jak přežít pubertu“.

Červen: 

8. 6. jsme uspořádaly setkání s  pracovníky OSPOD z  Královéhradeckého kraje. Téma jsme zvolily 
„Attachment“ a provázela nás jím Mgr. Eva Klabanová.

10. – 11. 6. proběhlo víkendové setkání v Peci pod Sněžkou v penzionu Zákoutí. Tématem byly „Vztahy mezi 
dětmi“. Odborným lektorem tohoto vzdělávání byl PhDr. Jan Vyhnálek.

Červenec:

S  novou vedoucí našeho střediska: Mgr. Terezou Čejkovou Dis., jsme probírali nové možnosti našeho 
působení a podpory v  pěstounských rodinách. Upravujeme služby specifiky pro pěstouny prarodiče 
a adoptivní rodiny. 

V červenci Stopa čápa přesídlila do nových prostor na adresu Třída Karla IV. 1222.

Srpen: 

Nezaháleli jsme ani o prázdninách, pilně jsme pracovali na nové podobě všech našich letáků a připravovali 
jsme vzdělávání a akce na druhou polovinu roku. 

Září: 

9. – 10. 9. se konal poslední víkendový pobyt tohoto roku. Byl v Peci pod Sněžkou na téma „Vztahy mezi 
dětmi“. Lektorovala jej Mgr. Lenka Půlpánová.

23. 9. se uskutečnil seminář na téma Biologická rodina. Lektory byly MUDr. Julie Hadašová a MUDr. Lubomír 
Hadaš.

Začínáme tvořit novou platformu spolupráce, společně se střediskem Triangl. Zajišťujeme služby pro dítě 
v přechodné pěstounské péči a zároveň kontinuální podporu biologické rodiny dítěte, která pokračuje i po 
jeho návratu do biologické rodiny.
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Statistika za rok 2017

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.
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V roce 2017 z týmu odešli a my jim děkujeme za jejich skvělou práci:

Mgr. Kateřina Sochorová – klíčová pracovnice. Neodolala nové pracovní výzvě a tak jsme se museli 
s těžkým srdcem rozloučit. Její klienti byli s její prací velice spokojení a hezky na ni vzpomínají. 

Mgr. Mariana Hyrossová – klíčová pracovnice. Neodolala volání velkoměsta a vyrazila od nás do Prahy. Její 
klienti se na ni vždycky mohli spolehnout a loučení s nimi bylo dojemné pro obě strany. 

Mgr. Šárka Haismanová – klíčová pracovnice. Před lety přišla z OSPODu a také se letos na OSPOD vrátila. 
Její velké znalosti a zkušenosti však můžeme využívat i nadále, protože souhlasila s nabídkou lektorování 
příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči. Jsme moc rádi, že jsme o ni nepřišli nadobro. 

Martin Snížek, DiS. – vedl středisko od roku 2013 do června 2017. Děkujeme.

Přípravy žadatelů a druhožadatelů ve středisku Stopa čápa zajišťují:

Jarmila Říčařová (lektorka sociálně-právní části, koordinátorka), MUDr. Lubomír Hadaš, MUDr. Julie 
Hadašová (psychologická část), MUDr. Vaisová Ilona (pediatrická část) – Zkušený tým, který zajišťoval 
přípravu žadatelů ještě dříve, než byla vůbec ukotvena v zákoně. Za ta dlouhá léta je odborný obsah i způsob 
přípravy vybroušen jako diamant. Důkazem toho je spokojenost a díky žadatelů a později i náhradních 
rodičů, kteří se stále rádi vracejí pro rady a pomoc.

Mgr. Šárka Haismanová a Mgr. Lada Vrbicová (lektorky sociálně-právní části) do týmu přibyly v roce 
2017. Za toto krátké období ale už také máme řadu více než kladných ohlasů. Obě dámy mají mnoho 
praktických zkušeností a jsou studnice znalosti legislativy sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné 
péče, dávkového systému, soudnictví i agendy krajských a obecních úřadů. 

Koordinátorky víkendových pobytů a vzdělávacích seminářů:

Bc. Hana Tomešová a Mgr. Michaela Košková obě čerstvé maminky a obě už jsme ze Salingeru znali 
před jejich mateřskými dovolenými. Neváhejte se na ně kdykoli obracet. Jsou velice ochotné, pečlivé, milé 
a pomůžou vám se vším, co bude třeba, abyste se mohli pohodlně a kvalitně vzdělávat na Stopě čápa. 

Tým v roce 2017
Mgr. Lenka Pirklová – zástupkyně vedoucí si užila v letošním roce hodně zastupování. Zvládala perfektně 
svoji klientkou práci i část toho vedoucování. Má již dlouholeté zkušenosti z oboru a absolvuje náročný 
několikaletý vzdělávací program v teorii poruch rané citové vazby. Je u nás také specialistkou na přechodnou 
pěstounskou péči. Její akčnost, velké znalosti a ochota kdykoli přijet a poradit je tak pověstná, že jí žádají 
o rady i zkušené pracovnice městských úřadů.

Bc. Kateřina Vacínová – klíčová pracovnice s obrovským výtvarným talentem. Všimli jste si našich nových 
letáků? To je její práce. Za každých okolností myslí na klienta a hledá všemožně i nemožně cesty, jak pomoct 
právě jemu a právě tak, jak to aktuálně klient potřebuje. Je to pevný a klidný bod v rozbouřených vodách 
náhradní rodinné péče.

Mgr. Linda Češková – klíčová pracovnice, která přišla v  červnu, ale v  Salingeru není nováčkem. Má již 
mnohaleté zkušenosti v  sociální oblasti i v  práci s  rodinami. Po její mateřské dovolené se ukázala jako 
skvělá volba. Velký balík energie, který má pořád s sebou, nás vždycky nakazí. Klient s ní má jistotu, že se 
mu bude věnovat s pečlivostí a ochotou sobě vlastní a svým sluncem v duši prozáří i ty těžké dny.

Jarmila Říčařová – klíčová pracovnice a základní stavební kámen Stopy čápa a celého Salingeru. Přes 
40 let praxe v sociálně-právní ochraně dětí bychom těžko hledali kdekoli v republice. Její hluboké znalosti 
legislativy, problematiky attachementu, soudní a úřední praxe a především neocenitelná chuť stále 
pomáhat je nám všem velikou inspirací. Nejen vynikající sociální pracovnice, ale i obrovská altruistka, která 
ani teď neváhá vyrazit do terénu třeba v neděli.

Bc. et Bc. Petra Fiedlerová – klíčová pracovnice, která  je naším úplným nováčkem a za všech okolností 
milá, vstřícná a naslouchající, má před sebou velkou budoucnost a tým Stopy čápa jí bude nápomocný.

Mgr. Kateřina Honzalová – klíčová pracovnice pro osvojitelské rodiny, která sice přišla až v listopadu, ale 
rozhodně není nováček. A to ani na Stopě čápa, protože léta jezdila na víkendové pobyty pro náhradní 
rodiny, a ani v  sociální oblasti, protože má mnohaleté zkušenosti z  OSPODu. Po mateřské dovolené se 
s chutí vrhá, alespoň na částečný úvazek zpět k pomoci náhradním rodičům a my jsme pyšní, že právě 
prostřednictvím Stopy čápa.

Mgr. Tereza Čejková, DiS. – jsem zaměstnankyní Salingeru už od roku 2008. Na Stopě čápa už jsem 
pracovala jako klíčová pracovnice. V roce 2012 jsem si na pár let odběhla doplnit kvalifikaci – mateřská 
dovolená – a v červnu 2017 jsem se vrátila, už jako dvojnásobná máma, na místo činu. Tentokrát jako 
vedoucí střediska. Moje práce je mi i posláním a Stopa čápa srdeční záležitost. Pevně věřím, že je to znát. 
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Co nás čeká v roce 2018

Provozní doba

Široká nabídka vzdělávacích seminářů, jejich témata volíme dle přání a potřeb klientů. Víkendové pobyty. 
Nově také nabídky akreditovaného vzdělávání pro pracovnice OSPOD. Přípravy žadatelů o náhradní 
rodinnou péči na převzetí dítěte. Již tradiční setkávání pracovnic OSPOD z celého Královéhradeckého kraje. 
Nové koncepce spolupráce s psychology a terapeuty a mnoho dalšího.

Ambulantní forma:
Stopa čápa
Třída Karla IV. 1222/25a
500 02 Hradec Králové

PO 8:00 – 12:00

ST 13:00 – 15:00

ČT 8:00 – 12:00

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

Sociální služba: Královéhradecký kraj

PO - ČT 9:00 – 18:00

PÁ 9:00 – 16:00

SO, NE dle potřeby klientů
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Salinger, z.s.
Únor 2018 

Grafické zpracování a ilustrace: 
Kateřina Kesslerová, Kateřina Vacínová

Foto: Freepik

Děkujeme za spolupráci
Lektorům:
PhDr. Milanu Novotnému, PhDr. Miladě Nádvorníkové, Mgr. Dagmar Jakubské, PhDr. Janu Vyhnálkovi, 
Mgr. Lence Pulpánové, Mgr. René Hůlkovi, Mgr. Evě Klabanové, Mgr. Ivaně Němcové, MUDr. Julii Hadašové, 
MUDr. Lubomíru Hadašovi, PhDr. Zdeňce Rejtharové, Mgr. Janě Ženíškové.

Pracovníkům pro tvorbu a zajišťování programu pro děti:
Bc. Nikole Hendrychové, Janě Ježkové, DiS., Mgr. Petře Kuchaříkové, Mgr. Janě Mackové, Mgr. Tereze 
Maurerové, Mgr. Olze Nedbalové, Mgr. Lence Otavové, Bc. Zuzaně Remešové, Mgr. Kateřině Veselské, 
Mgr. Michaele Zmátlíkové, Bc. Jakubovi Cutychovi, Lukáši Syrovátkovi, Mgr. Kateřině Vytiskové, Mgr. Šárce 
Zbiňové. 

Terapeutům a psychologům:
MUDr. Lubomíru Hadašovi, MUDr. Julii Hadašové, Mgr. Evě Klabanové, Mgr. Lence Půlpánové, Mgr. Petře 
Mackové, Mgr. René Hůlkovi, Mgr. Daniele Kykalové, Mgr. Jitce Kamenické, Mgr. Dagmar Jakubské, MUDr. 
Miladě Nádvorníkové, Mgr. Marcele Kašparové, Mgr. Aleně Šustrové, PhDr. Lucii Adolfové, Libuši Vyhnálkové, 
PhDr. Janu Vyhnálkovi, PhDr. Janě Tomanové.

Spolupracovníkům v oblasti tlumočnictví:
Jindřichu Marešovi, Mgr. Soňě Procházkové, Mgr. Kateřině Červinkové Hlouškové, Mgr. Naďě Hynkové 
Dingové, Mgr. Petře Dvořákové.

Ubytovatelům za realizaci víkendových pobytů:  
Chalupa u Supa v  Deštném v  Orlických horách, Chalupa Na Návrší v Rychnově nad Kněžnou, Penzion 
Zákoutí v Peci pod Sněžkou.

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


