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

je tomu už 18 let, co Salinger začal pomáhat náhradním rodinám. Letos Stopa čápa tedy oslavila zletilost. 
Měli jsme čas nabrat zkušenosti, stát u zásadních změn v  legislativě, zjistit, které cesty nikam nevedou. 
Změnila se doba a i my dnes volíme jiné způsoby pomoci, cíl je ale pořád tentýž: Kvalifikovaná, profesionální, 
citlivá a opravdová pomoc opuštěným dětem a jejich náhradním rodičům. V roce 2018 se na nás obracelo 
čím dál více nejen pěstounů, ale také osvojitelů a těch, kteří mají děti v péči jiné fyzické osoby. S potěšením 
zjišťujeme, že také zájemců o náhradní rodinnou péči přibývá. 

Velice si vážíme důvěry všech klientů. Tento závazek nebereme na lehkou váhu a slibujeme stejně kvalitní 
provázení i v  příštích letech. Jsme v  tom s  vámi a víme, jak je těžké pečovat o zraněnou dětskou duši. 
Děkujeme Vám, že pomáháte. 

Tereza Čejková
Vedoucí střediska Stopa čápa
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Koncepce střediska
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;

 • 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;

 • osvojitelé (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

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

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

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

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

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

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

Dohody o výkonu pěstounské péče

Služby vyplývající z dohod o výkonu pěstounské péče nabízíme těm, kteří s námi tuto dohodu uzavřeli. 
Pokud jste 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. 

2 3



Co nabízíme?
Dětem v náhradní rodinné péči 

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

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

Osobám, které pečují o dítě a nejsou rodiče ani pěstouni 

Provázení a pomoc s  náročnou výchovou přijatého dítěte, sociálně-právní poradenství, sociálně-

terapeutické vedení, asistování kontaktů s rodiči dítěte a dalšími členy původní rodiny, jednání s OSPOD, 
se školami,…

Klientům dohod o výkonu pěstounské péče

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

PORADENSTVÍ – nejčastěji s vámi řešíme podávání návrhů k soudu, na co je třeba souhlas zákonného 
zástupce, o 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 - jak mluvit 
s dítětem o rodiči, co dělat, když rodič na kontakt nedorazí, co dělat, když rodič dorazí pod vlivem návykových 
látek. Pomáhá rodiči, když je pro něj těžké s dítětem při setkání komunikovat. Je důležité, aby byl kontakt 
pro dítě předvídatelný a příjemný. Aby vztahy mezi rodiči a pěstouny byly při nejmenším stabilizované. 

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

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

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

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

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

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.

4 5



Co se dělo v roce 2018
Leden: 

13. 1. proběhl v tomto roce první vzdělávací seminář, věnovaný právním věcem týkajících se NRP. Seminář 
„Právo v životě pěstouna“ vedla Mgr. Lada Vrbicová, pracovnice náhradní rodinné péče na Krajském úřadě.
 
Únor:

V tomto měsíci byly připraveny hned dva vzdělávací semináře. Tématem byly „Dávky pěstounské péče“ 
s Mgr. Evelínou Borovcovou a  „Výtvarné techniky pro rodinu“. S lektorkou Mgr. Zuzanou Machovou. Tyto 
dva semináře po 4. hodinách musely být bohužel nakonec zrušeny. 

Březen: 

2. 3. – 13. 4. probíhala první letošní příprava žadatelů na převzetí dítěte do náhradní rodinné péče.

3. a 17. březen patřil seminářům pod vedením Mgr. Evy Klabanové na téma „Vypínače vzteku“ a „Jak mám 
najít čas na odpočinek“.

Duben:

14. 4. vzdělávací seminář na téma „Co dělat, aby se dítě nestalo pachatelem trestného činu“ lektoroval 
Milan Novotný. 

28. 4. s Mgr. Lenkou Půlpánovou proběhla první část semináře „Zpracování historie dítěte I.“

27. 4. odstartovala další příprava žadatelů na převzetí dítěte do NRP a pokračovala až do 15. 6.

Květen:

12. – 13. 5. jsme se věnovali tématu „Co potřebují ženy? Co potřebují muži?“. Víkendový pobyt proběhl 
v  Podkrkonoší v  hotelu Pod Zvičinou. Odbornými garanty byli MUDr. Julie Hadašová a MUDr. Lubomír 
Hadaš.

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

Zájemcům o náhradní rodinnou péči

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

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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Říjen:

Paní Mgr. Lenka Půlpánová v říjnu navázala volným pokračováním semináře „Zpracování historie II“. 

13. – 14. 10. se poslední víkendový pobyt v roce, za slunného babího léta, přinesl seminář na téma: „Má 
moje dítě zdravé sebevědomí?“. Přednášela nám Mgr. Daniela Kykalová v v Penzionu Zákoutí, v Peci pod 
Sněžkou. 

V říjnu jsme pořádali čtyřdenní „podzimní pobyt“ pro děti z pěstounských rodin, který probíhal v období 
podzimních prázdnin. Děti si užívaly areálu Bischofstein, a to v krásné přírodě Adršpašsko-teplických skal.

Zorganizovali jsme seminář pro přechodné pěstouny z celého Královéhradeckého kraje.

Listopad:

Proběhly dva poslední semináře pro tento rok. Mgr. Eva Klabanová byla odborným lektorem semináře, 
který se konal 10. 11. na téma „Jak pracovat s dítětem s nerovnoměrným vývojem“. Posledním seminářem 
pro tento rok byl týden poté, 24. 11., na téma „Jak zacházet s penězi“ pod vedením odborného garanta, 
Danou Ďúranovou.

9. 11. se zahájila poslední příprava žadatelů na převzetí dítěte do náhradní rodinné péče, pro tento rok.

Prosinec:

V prosinci dolaďujeme nabídku vzdělávání a chystáme další aktivity pro rok 2019.  Tak jak to bývá všude 
i my skládáme účty a referujeme donátorům o tom, co a jak na Stopě čápa probíhalo v roce 2018.

Dokončili jsme také poslední letošní blok příprav žadatelů na převzetí dítěte do náhradní rodinné péče.

A co ještě? 

Mimo to jsme se účastnili mnoha odborných vzdělávání, konferencí k náhradní rodinné péči, kulatých stolů 
k tvorbě metodiky pro přechodnou pěstounskou péči, komunitních plánování sociálních služeb, schůzek 
k síťování služeb v různých oblastech kraje, setkání školek, škol i školních metodiků, setkání doprovodných 
organizací s  celé ČR pro sdílení dobré praxe, vydali jsme několik odborných článků k  tématu náhradní 
rodinné péče, rozjeli jsme novou spolupráci se střediskem Triangl v oblasti asistovaných kontaktů dětí v nrp 
s původní rodinou, umožnili jsme několik praxí novým studentům sociální práce, pomáhali jsme šířit petici 
za zákaz umisťování dětí do tří let do ústavní péče, přivítali jsme u nás a povídali si dvěma desítkami lidí, 
kteří o náhradní rodinné péči přemýšlí.

26. – 27. 5. lektorky a pěstounky Mgr. Daniela Kykalová a Mgr. Soňa Procházková vzdělávaly v Orlických 
horách, na téma „V čem je výchova přijatého dítěte jiná?“.

19. 5. se pěstouni vzdělávali v oblasti „První pomoci“. Odborným garantem tohoto semináře byla Mgr. Lucie 
Balarinová.

Červen: 

Poslední víkendový pobyt letní sezóny se konal 9. – 10. 6. v Peci pod Sněžkou, v penzionu Zákoutí. Lektor 
Mgr. Vratislav Holeček věnoval sobotní část „Šikaně“. Nedělní program s Mgr. Milanem Šindlerem, se týkal 
tématu „Kyberšikana a nebezpečí internetu, současné řešené problémy“.

Červenec a srpen:

Na léto většinou čeká velká kupa administrativy, kterou v ostatních měsících nelze stíhat. Pustili jsme se 
tedy do aktualizace metodik, vyhodnocování spokojenosti klientů, zkoumali jsme, jaká vzdělávací témata 
by naše klienty zajímala, připravovali jsme programy na další rok.

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: 

14. 9. byla zahájena příprava žadatelů na převzetí dítěte do náhradní rodinné péče. Pokračovala do 19.10.

15. - 16. 9. byl víkendový pobyt odborně garantován Mgr. Lenkou Půlpánovou. Hlavním tématem bylo „Jak 
mluvit s dítětem o rodičích“.

Mgr. Jiří Maléř po prázdninové pauze uvedl 15. 9. seminář na téma „Šikana a  kyberšikana“.

23. 9. byl den pro každoroční akci pro rodiny s dětmi „Den s úsměvem“. I přes nepřízeň počasí to byla akce 
vydařená s nemalou účastí malých i velkých návštěvníků. 

Poslední týden v  září se nesl v  duchu „Týdne pěstounství“ pro Královehradecký kraj. Akce, která byla 
realizována ve spolupráci s Krajským úřadem, městskými úřady a dalšími doprovázejícími organizacemi 
z našeho kraje. 
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Statistika za rok 2018
Přípravy žadatelů

V roce 2018 jsme připravovali        59         žadatelů o náhradní rodinnou péči na převzetí dítěte.

Od doby, kdy vešla v platnost právní úprava ukládající žadatelům o náhradní rodinnou péči projít přípravou,

 jsme připravili:        653       žadatelů

Celkem jsme uspořádali        41        bloků příprav žadatelů a        3        druhožadatelské přípravy.

První naše příprava odstartovala 14. 9. 2006

Sociální služby

Poskytnuté sociální služby:  888

Počet klientů v rámci sociální služby: muži  32          ženy  33     celkem    55

Dohody o výkonu pěstounské péče:

V oblasti dohod o výkonu pěstounské péče jsme 

spolupracovali se      70   rodinami.
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vnímat jako svou základní potřebu. Chybí nám naše vlastní zkušenost. Dokážeme jenom tušit, že dítěti, 
které má ve své minulosti černé neznámé díry, chybí důležitý pilíř pro oporu jeho vztahu k sobě samému.

Čím více osobní zkušenosti může dítě se svými rodiči i širší rodinou mít, tím méně asi bude vytvářet 
vlastních představ ve své fantazii. Umožníme-li mu se setkávat s nimi v době, kdy nás má ještě na blízku 
jako oporu, máme za to, že je lepší předpoklad, že zvládne svůj vztah s biologickou rodinou až vyroste.

Příběhy našich klientů

Přípravy žadatelů
Pěstouni přijali najednou tři vlastní sestry ve věku 4, 5 a 6 let. Sami vychovali 4 vlastní děti, které nyní mají 
již své vlastní rodiny. Jejich vzájemný vztah je velice pěkný. Pěstouni vytváří holkám klidné a podnětné 
rodinné zázemí. Jejich rané dětství bylo pro děvčata náročné a díky velkému přijetí v celé rodině pěstounů 
se děvčata neuvěřitelně posunula. Dobře zvládají školní povinnosti, mají spoustu zájmů a působí velmi 
milým a přátelským dojmem. Ačkoliv se cítí ve své náhradní rodině naprosto bezpečně a jsou zde doma, je 
pro jejich život naprosto důležité, aby měly kontakt se svými biologickými rodiči. Je to jejich velká potřeba, 
na kterou pěstouni reagují velmi citlivě a je jejich velkou snahou jim vyhovět. Nedílnou součástí jejich života 
je tedy pravidelný asistovaný kontakt s původní rodinou děvčat. Sami pěstouni vnímají, že je to pro jejich 
děti velmi důležité a situaci popisují následovně:

Naše vnímání potřeby kontaktů dětí s jejich biologickou rodinou prodělalo za 8 let určitý vývoj. Bylo asi 
přirozené, že jsme na počátku silně cítili potřebu jinou.  Velmi jsme si přáli vytvořit si s dětmi vztah důvěry. 
Na jejich biologickou rodinu jsme moc nemysleli. Myšlenka na ni,  pro nás spíš znamenala nejistotu a obavu.

My jsme tenkrát silně žili přesvědčením, že pokud dítě dokáže vnímat, že je pěstouni mají rádi, je to nejlepší 
možný základ, na kterém se dá dál všechno úsilí stavět. To si myslíme dodnes. Budování vzájemného 
vztahu chce svůj čas. Není to lehké ani pro jednu stranu. Po letech si uvědomujeme, ještě víc než tehdy, 
jak to pro děti bylo těžké, když se po 3 a půl letech dostaly z dětského domova do naší rodiny. Postupně 
jsme se i my učili jim rozumět. Chápat, co je za různými jejich projevy a způsoby chování. Často jsme 
museli přehodnocovat svoje prvotní vysvětlení. Nešlo je číst a vykládat je stejným způsobem jako u našich 
odrostlých biologických dětí. To, čemu jsme my dospělí zvyklí zjednodušeně a pro nás trochu pohodlně 
říkat „zlobení“ nebo to označit trochu konkrétněji jako „vztekání, vzdor, neposlušnost, lakomství...“ bývá ve 
skutečnosti hluboká nejistota, strach, důsledek nenaplněné potřeby v minulosti.

Jako pěstouni jsme v roli těch, kdo se snaží jistotu, bezpečí a nenaplněné potřeby dětem dávat. Někdy se 
nám to daří, někdy děláme chyby. Učíme se dětem naslouchat a chápat je. A tak jsme brzy došli k tomu, 
že své rodiče potřebují. Prvním zastavením pro přehodnocení našeho vnitřního nastavení vůči rodičům 
našich dětí, bylo vyjádření jedné z našich holčiček. Když jsme opakovaně nereagovali na jejich vyprávění 
o jejich rodičích, řekla: „Proč vy je nechcete?“ Pochopili jsme, že je potřeba, abychom nepřijali jen děti, ale 
v jistém smyslu i jejich rodiče.

Jak naše děti rostou, poznáváme jejich velkou potřebu utváření vlastní identity. Je to věc, kterou my, lidé 
vyrostlí od narození v rodinách, asi nejsme nikdy schopni plně pochopit. S identitou je to zřejmě jako 
s každou jinou hodnotou v životě. Pokud ji člověk má, třeba zdraví, nikdy ji není schopen tak bytostně 

V roce 2018 jsme vyhráli výběrové řízení a směli jsme tak připravovat žadatele o náhradní rodinnou péči 
na převzetí dítěte. Je to spolupráce krásná, kreativní, náročná, někdy bolestná, každopádně plná naděje na 
nové domovy pro opuštěné děti.

Jak taková příprava vypadá a kdo se na ní podílí?

Rozhodnete-li se dát domov dítěti, kterého jeho vlastní rodiče opustili nebo se o něho momentálně 
nedokážou postarat, je třeba znát nejen legislativní stránku věci a medicínská rizika. Děti s  traumatem 
potřebují spoustu trpělivosti a lásky k tomu, aby se znovu naučily věřit dospělým. Stejně tak novopečený 
pěstoun nebo osvojitel potřebuje často řešit situace, se kterými se v přirozeném rodičovství nepotkáte. 

MUDr. Lubomír Hadaš, MUDr. Julie Hadašová (psychologická část)

Manželé Hadašovi jsou jedním z důvodů, proč se k nám klienti často vracejí. Na přípravách předávají své 
mnohaleté zkušenosti s  dětmi v  náhradní rodinné péči a hlavně naslouchají obavám a touhám všech 
žadatelů. Hned po prvních minutách poznáte, že tohle nebude suchá přednáška ani školení. 

MUDr. Vaisová Ilona (pediatrická část) 

Paní doktorka je vedoucí lékařka Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem a pediatrička se skvělou 
pověstí a mnohaletou praxí. Poradí vám, jaká vyšetření dítě potřebuje, na co je třeba si dát pozor, jak 
poznat a zacházet s dítětem s abstinenčními příznaky nebo alkoholovým syndromem. 

Mgr. Šárka Haismanová a Mgr. Lada Vrbicová (lektorky sociálně-právní části) 

Dvě dámy s velkou praxí v oboru sociálně-právní ochrany dětí vám pomůžou projít legislativním labyrintem 
a byrokratickým aparátem. Poradí vám, jak hájit svá práva, na co nezapomenout, co je možné využít a kdy. 
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Děkujeme za spolupráci
Lektorům:
Mgr. Lucie Balarinová, Mgr. Evelína Borovcová, Mgr. Vratislav Holeček , Ing. Dana Ďúranová, MUDr. Lubomír 
Hadaš, MUDr. Julie Hadašová, Mgr. Eva Klabanová, Mgr. Jiří Maléř, PhDr. Milan Novotný, Mgr. Lenka 
Půlpánová, Mgr. Soňa Procházková, Dis., Mgr. Daniela Kykalová, Mgr. Milan Šindler, Mgr. Lada Vrbicová

Pracovníkům pro tvorbu a zajišťování programu pro děti:
Mgr. Michal Buršík, Mgr. Kateřina Dvořáková, Mgr. Libor Hanzlíček, Bc. Nikola Hendrychová , Bc. Michaela 
Horáková, Mgr. Eva Janatová, Bc. Jana Ježková, Dis., Mgr. Jana Macková, Bc. Monika Málková, Mgr. Tereza 
Maurerová, Mgr. Lenka Moravcová, Mgr. Lada Neradová, Ilona Přibylová, Bc. Zuzana Remešová, Mgr. Iva 
Rosíková, Bc. Veronika Studničková, Mgr. Hana Tomešová, Mgr. Vendula Topinková, Jiřina Vlková, Mgr. Radka 
Volejníková, Bc. Lenka Zavoralová, Mgr. Šárka Zbiňová

Terapeutům a psychologům:
MUDr. Lubomír Hadaš, MUDr. Julie Hadašová, Mgr. Eva Klabanová, Mgr. Lenka Půlpánová, Mgr. Daniela 
Kykalová, Mgr. René Hůlek, Mgr. Petra Macková, PhDr. Jana Tomanová

Spolupracovníkům v oblasti tlumočnictví:
Mgr. Petra Dvořáková, Jindřich Mareš, Eva Kastnerová, Mgr. Soňa Procházková, 
Dis., Lucie Tužová, Jiřina Vlková

Ubytovatelům za realizaci víkendových pobytů:  
Chalupa u Supa v Deštném v Orlických horách, Penzion Zákoutí v Peci pod Sněžkou, 
Hotel pod Zvičinou v  Dolní Brusnici, Horská chata na rozcestí, České Petrovice, 
Ubytování v Bischofsteinu

Spolupracujícím orgánům sociálně právní ochrany dětí:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Magistrát města Hradec Králové, 
MÚ Broumov, MÚ Dobruška, MÚ Dvůr Králové nad Labem, MÚ Hořice, MÚ Jaroměř, 
MÚ Jičín, MÚ Kostelec nad Orlicí, MÚ Nová Paka, MÚ Nový Bydžov, MÚ Nové město 
nad Metují, MÚ Náchod, MÚ Rychnov nad Kněžnou, MÚ Trutnov, MÚ Vrchlabí
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Co nás čeká v roce 2019

Provozní doba

 • Chystáme minimálně čtyři oblíbené víkendové pobyty se vzděláváním na témata, která si klienti vybrali.

 • Připravujeme minimálně 10 vzdělávacích seminářů.

 • Přichystáme podzimní prázdninový pobyt pro děti.

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

 • Bude i seminář pro přechodné pěstouny z celého Královéhradeckého kraje.

 • Rádi bychom týdenní letní tábor pro děti n NRP.

 • Podali jsme zakázku do výběrového řízení pro Přípravy žadatelů a doufáme, že i v příštím roce budeme 
mít tu čest je realizovat. 

…a mnoho dalšího.

Ambulantní forma:

Třída Karla IV. 1222/25a, 500 02 Hradec Králové
PO 8:00 – 12:00, ST 13:00 – 15:00, ČT 8:00 – 12:00 a dle domluvy

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

Salinger, z.s.
Únor 2019

Grafické zpracování a ilustrace: 
Kateřina Kesslerová, Kateřina Vacínová
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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


