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„Příchod dítěte je cesta k tomu, jak rychle a
navždy přijít o klid.“ Říká s úsměvem a láskou v
očích pěstounka z Královéhradeckého kraje, když
se dívá na své dvě přijaté děti. Co víc je možné o
náhradní rodinné péči říct? Je to cesta nelehká a
trnitá. Smyslem existence Stopy čápa je, aby na ní
děti, rodiče ani pěstouni nebyly sami.

Jsme tu od toho,
abychom podpořili
první kroky těch,
kteří se rozhodují vy‐
dat se na pole ná‐

hradní rodinné péče, abychom usnadnili příchod
dítěte do nového domova, abychom nabídli oporu
tam, kde náhradní rodina na své cestě ztrácí pevnou půdu pod nohama.
Ve spolupráci s městskými úřady a dalšími návaznými organizacemi se

snažíme vybudovat a udržet pevnou síť
služeb, které podpoří výchovu dětí v
rodinném prostředí a zároveň budou
individuálně a flexibilně reagovat na měnící
se potřeby každé rodiny. V této zprávě o
činnosti naleznete záznamy o našem úsilí k
dosažení těchto cílů v roce 2011.

Obraťte se na nás, jsme tu pro vás
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Tým střediska Stopa čápa

úvodní slovo



Zřizovatelem střediska je Občanské sdružení Salinger, které bylo založeno
v roce 1997. Jeho cílem bylo a stále je pomáhat, podporovat a hájit
oprávněné zájmy dětí a mladých lidí. Přesto se od té doby se mnohé
změnilo a Salinger dnes zřizuje šest středisek, ve kterých realizuje služby
sociální prevence a prorodinné aktivity. Jedním z těchto středisek je právě
Stopa čápa, která vznikla z dříve trochu krkolomně znějícího názvu
„Aktivity zaměřené na problematiku náhradní rodinné péče“. Středisko
Stopa čápa se 1. 1. 2006 stává registrovanou
sociální službou a získává pověření k sociál‐
ně právní ochraně dětí. V březnu roku 2007
Krajský úřad Královéhradeckého kraje svým
rozhodnutím rozsah pověření rozšiřuje na
povolení k: převzetí zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se
osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje
krajský úřad a poskytování fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli
nebo pěstouny, a osvojitelům nebo
pěstounům poradenskou činnost souvi‐
sející s osvojením dítěte nebo svěřením
dítěte do pěstounské pče.
Stopa čápa se přizpůsobuje poptávce
náhradních rodin a nabízí čím dál více
služeb v rámci celého Královéhradec‐
kého kraje. V současné době je to
devět různých programů, ze kterých si
můžou klienti střediska vybírat.
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Poslání
Prostřednictvím provázení, vzdělávání, psychické a informační podpory
pomáháme náhradním rodinám z Královéhradeckého kraje, aby mohly
vytvořit harmonické rodinné zázemí pro všechny své členy a zajistit tak
dětem, v nich žijícím, optimální podmínky pro příznivý vývoj a vstup do
dospělosti.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou náhradní rodiny z
Královéhradeckého kraje, které mohou mít
mimo dětí přijatých, také děti vlastní.

Cíle
Stabilní a fungující pěstounská rodina
Podpora náhradních rodičů v rozvíjení

pozitivních vztahů mezi přijatým
dítětem a jeho biologickými rodiči.

Principy poskytování služeb
Respektování individuality
Při poskytování služeb je respekto‐

vána každá rodina a její členové se
svými specifickými potřebami.

Zohledňujeme odlišné potřeby klien‐
tů, které mohou souviset se socio‐
kulturními vzorci převzatými z původní rodiny.

Svobodná volba
Klient si volí sám, které z nabízených služeb a v jaké míře využije.
Aktivní účast klienta
Poskytované služby směřují k podpoře klienta tak, aby byl schopen

samostatně řešit své problémy.
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Nestrannost
Služby poskytujeme všem, kteří dodržují stanovená pravidla, bez rozdílu

pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či
jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, sexuální orientace,
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo
jiného postavení.

Pracovníci a pracovnice, kteří realizují nabízené služby a programy, se
tímto závazkem řídí. Znají metodické pokyny střediska, které jsou
vypracovány v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků, zákony
108/2006 Sb. o sociálních službách a 359/1999 Sb. o sociálně‐právní
ochraně dětí a dalšími a zejména pak standardy kvality sociálních služeb.
Činnosti střediska směřují k naplňování deklarovaných cílů a poslání, při
čemž jsou vždy dodržovány všechny výše popsané principy.
Veřejný závazek je vyvěšen na webových stránkách Občanského sdružení
Salinger, popsán v příloze smlouvy o poskytování sociálních služeb a
uveden v propagačních materiálech střediska.
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Provázení rodiny
Provázet rodinu můžeme od první myšlenky na přijetí dítěte, přes přípravu
na převzetí, dobu začleňování do nové rodiny až po dospělost dítěte a jeho
osamostatnění. Po celou dobu je způsob, intenzita spolupráce nastavena
individuálně pro každou rodinu i situaci, ve které se zrovna nachází.

Cíle provázení jsou zejména:
zachování nebo obnovení sociálního

fungování rodiny za pomoci sociální
pracovnice

podpora, vedení a doprovázení rodiny
nebo jejích členů

podpora rozvoje soběstačnosti a
zvyšování rodičovských kompetencí

odstranění nebo zmírnění problémových
sociálních situací využitím vlastních
vnitřních a vnějších zdrojů rodiny,

 posílení schopnosti rodiny vyrovnávat se
s riziky a problémy, které přináší
náhradní rodinná péče

 zprostředkování kontaktu na další
odborníky a spolupráce s nimi

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

 prevence a včasné odhalení ohrožení dětí
 prevence návratu dětí z náhradní rodinné

péče zpět do ústavní ochranné výchovy

Poskytování informací ve věcech sociálněprávníochrany dětí a zejména náhradní rodinné péče
Informace jsou určeny nejen pro klienty střediska, ale také zájemce o
náhradní rodinnou péči, studenty sociální práce a příbuzných oborů,
laickou i odbornou veřejnost.
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Supervize rodiny
Supervizi rodiny vede dvoučlenný
tým terapeutů s bohatými a
dlouholetými zkušenostmi. Pracují se
specifiky a problémy, které s sebou
náhradní rodinná výchova nese.
Vedou rodinu k tomu, aby si její
členové navzájem porozuměli, uměli
spolu komunikovat a vytvářeli tak
společně harmonické a příjemné
rodinné prostředí.
Individuální psychologická práce s dítětem
Navázali jsme spolupráci s dětskou psycholožkou, kterou si zvolili samotní
klienti. Sezení probíhají buď s dítětem samotným, nebo s dítětem a
dalšími členy rodiny.
Asistovaný kontakt dítěte v NRP s původní rodinou
Kontakt dítěte s původní rodinou může být náročný jak pro dítě a jeho
rodiče, tak pro ty, kteří jeho výchovu převzali. Ať už jde o písemnou,
telefonickou nebo osobní formu. Váš klíčový pracovník vás může na
kontakt připravit, být u něj s vámi, najít vhodné místo, nabídnout vám
pomoc psychologa atd. Každá rodina je jiná a podle toho se také mění
každá asistence.
Příprava žadatelůo náhradní rodinnou péčina převzetí dítěte
Občanské sdružení Salinger získalo
rozšíření rozsahu pověření k sociálně‐
právní ochraně dětí k přípravě
žadatelů o náhradní rodinnou péči na
převzetí dítěte. Základní rámec
přípravy tvoří dva víkendové pobyty,
individuální setkání s terapeuty a možnost navštívit dětské centrum.
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Workshop
Jedná se o přednášku s praktickým nácvikem nové dovednosti. Ať už jsou
to dovednosti rodičovské, komunikační, techniky používané ve výchově,
nebo například rukodělné práce.
Kluby pěstounů v Královéhradeckém kraji
Klub poskytuje pěstounům jednak bezpečné prostředí pro sdílení
zkušeností a běžných starostí, které nejlépe znají právě ti, kteří náhradní
rodinnou péči vykonávají a jednak možnosti vzdělávání na témata, která se
týkají výchovy dětí vůbec. Žadatelé a zájemci o nrp mají možnost se po
domluvě klubu zúčastnit.
Víkendové pobyty pro náhradní rodiny
Víkendové pobyty patří k nejvyhledávanějším programům. Mimo podobné
funkce, které nabízí klub pěstounů, mají také odlehčovací charakter. Pro
děti je po dobu pobytu zajištěn program zvlášť.
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výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
Pracovně výchovná činnost s dětmi, preventivní aktivity, nácvik a
upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností a schopností
dětí, praktický nácvik dovedností, volnočasové aktivity, situační
intervence, podpora vlastních aktivit.
zprostředkování kontaktuse společenským prostředím
Doprovod
sociálně terapeutické činnosti
Práce se skupinou, individuální rozhovor,
pomoc v krizi, provázení rodiny
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
Jednání ve prospěch klienta, poskytnutí informace, provázení v problému
Další poskytované služby
Fakultativní služby: Akce
Cena za poskytované služby:
Veškeré sociální jsou poskytovány zdarma. Finanční spoluúčast může být
požadována na zajištění fakultativních služeb nebo akcí (např. příspěvek
na ubytování, stravu apod.).
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V roce 2011 se nám opět podařilo rozšířit nabídku programů pro klienty.
Dva nové programy – individuální psychologická práce s dítětem a
asistovaný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s původní rodinou se
staly velmi rychle hojně využívanými.

Za pomoci sociálních pracovníků, psychologů a odborných lektorů jsme v
roce 2011 realizovali čtyři víkendové pobyty a jeden pobyt pětidenní.

Uspořádali jsme pět příprav žadatelů o NRP na převzetí dítěte.
Uskutečnili jsme patnáct klubů pěstounů a

pomohli jsme také založit další kluby
pěstounů pro oblast Rychnov nad
Kněžnou, Dobruška a Kostelec nad Orlicí.

Zorganizovali jsme dvě neformální setkání
pro pracovnice/pracovníky OSPOD Královéhradeckého kraje, kteří se
věnují oblasti náhradní rodinné péče. V rámci setkání byly představeny
programy střediska, sdíleli jsme společně zkušenosti z praxe a
prohlubovali naši vzájemnou spolupráci.

Po celý rok jsme navštěvovali konference, odborné besedy a semináře,
abychom klientům mohli předávat aktuální informace o průběhu
transformace systému péče o ohrožené děti a nových trendech v
náhradní rodinné péči.

V říjnu se pracovnice střediska Jarmila Říčařová zúčastnila XI.
Celostátního semináře v Brně na téma „Aktuální otázky péče o děti
separované od rodičů“. Na tomto semináři prezentovala všechny služby
Občanského sdružení Salinger a zejména pak práci střediska „Stopa
čápa“.

Občanskému sdružení Salinger bylo rozšířeno pověření k sociálně právní
ochraně dětí o další bod a to
„Vyhledávání fyzických osob vhodných
stát se osvojiteli nebo pěstouny a
jejich oznámení obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností“.

Podařilo se nám zvítězit ve veřejné
zakázce Královéhradeckého kraje ‐
„Zajištění přípravy fyzických osob
vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v
Královéhradeckém kraji v roce 2012“.
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Počet poskytnutých sociální služeb klientům, se nám podařilo v roce
2011 oproti minulému roku téměř zdvojnásobit. V roce 2012 chceme i
nadále nejen zintenzivňovat ale také zkvalitňovat péči o klienty
střediska.

Ve zpětných vazbách od našich klientů nalézáme drtivou většinou
kladné ohlasy. Rádi bychom si zachovali při nejmenším takový standard
spokojenosti klientů, jako v roce 2011.

Transformace systému péče o ohrožené
děti pokračuje a v souladu s ní se také
Stopa čápa chystá přispívat k tomu, aby
děti mohly žít v rodinném prostředí a ne
v ústavech. Budeme pomáhat zajistit
lepší informovanost veřejnosti i náhradních rodičů a zamezovat tak
poplašným a nepravdivým fámám o transformaci. Naší snahou bude
také bezpečně provést naše klienty velkými legislativními změnami v
celém sociálním systému, které jsou chystány právě na rok 2012.

Chystáme se připojit k propagaci
pěstounské péče na přechodnou
dobu a náhradní rodinné péče
vůbec. I nadále je třeba podporovat
snahy všech subjektů, které se
zabývají náhradní rodinnou péčí, k
dosažení její vetší prestiže a vyššího
společenského kreditu.

V roce 2012 bychom rádi navázali na
tradici dvou společných setkání organizací věnujících se realizaci
příprav žadatelů o NRP na převzetí dítěte a toto setkání zorganizovali v
Hradci Králové.

Podařilo se nám navázat zajímavou spolupráci, která nám umožní
přijímat dobrovolníky. Bude‐li to možné, využijeme jejich pomoci k
tolik potřebným odlehčovacím službám.

Mimo víkendových pobytů jsme letos poprvé uspořádali pobyt vícedenní
a to o podzimních prázdninách. Protože měl velký úspěch, rádi bychom
v následujícím roce připravili další podobnou akci.

Klademe důraz na vzdělávání náhradních rodičů a doufáme i v příštím
roce v přízeň odborných lektorů a lektorek, kteří se ochotně podílí na
vzdělávání, pomoci a podpoře.
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Počet klientů, kteří využili naše programy mimo sociálníslužbu

Počet poskytnutých sociálních služeb a počet klientů,kterým byly poskytnuty sociální služby

Statistiky ke dni 31. 12. 2011
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Vedoucí střediska:Mgr. Iva Rosíková
Stopa.capa@salinger.cz
tel.: 773 800 292

Sociální pracovnice:Jarmila Říčařová
nrp@salinger.cz
tel.: 776 807 437

Sociální pracovnice/
zástupkyně vedoucí:Bc. Tereza Čejková, Dis
Tereza.cejkova@salinger.cz
tel.: 608 123 891
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Stopa čápa
Třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 260 021
E‐mail: Stopa.capa@salinger.cz

pracovní tým



V našem snažení naštěstí nejsme sami. Jsou tu další instituce,
organizace a odborníci, kteří neváhají, mnohdy i o víkendech
a svátcích, přispěchat na pomoc náhradním rodinám. Vám

všem děkujeme.
Donátorům:
Evropský sociální fond, Ministrstvo práce
a sociálních věcí (oblast RODINA),
Královéhradecký kraj.
Zejména pak těmto odborníkům:
Mgr. Haně Duškové, Mgr. Danielu Dvořákovi,

MUDr. Julii Hadašové, MUDr. Lubomíru Hadašovi, Mgr. Vratislavu Holečkovi,
Martě Janatové, Simoně Kučerové, Mgr. Petře Mackové, Mgr. Lence
Půlpánové, Mgr. Milanu Šindlerovi, Mgr. Milanu Štorkovi, Mgr. Gabriele
Večeřové, MUDr. Iloně Vaisové
Těmto dalším pracovníkům a pracovnicím:
Bc. Vítu Čejkovi, Mgr. Silvii Hendrychové, Jiřímu S. Joškovi, Mgr. Lucii
Kašparové, Mgr. Kateřině Kindlové, Bc. Janě Mackové, Bc. Lence Pirklové,
Mgr. Evě Pivrncové, Mgr. Anně Šafářové, Mgr. Janu Vrbickému, Dis
Těmto úřadům a zejména pracovnicím náhradní rodinné péče:
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Městského úřadu Dobruška,
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradce Králové, Jaroměř, Jičín, Kostelec
nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové město nad Metují, Nový Bydžov,
Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí.
Těmto zařízením:
Chata u Supa – Deštné v Orlických horách, Penzion Zákoutí Pec pod
Sněžkou, Chata Jedlová – Deštné v Orlických horách
Těmto organizacím:
Školskému poradenskému pracovišti Mozaika, Informačnímu středisku
Mikuláš o.p.s. a všem neziskovým organizacím, které se účastní setkávání
pod jeho záštitou.
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A na závěr děkujeme těm nejdůležitějším,našim klientům, za jejich přízeň.
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Poskytovatel:
Stopa čápa
Třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Rosíková
Tel. 495 260 021
Mob. 773 800 292
E‐mail: stopa.capa@salinger.cz
www.salinger.cz

Zřizovatel:
Občanské sdružení Salinger
Gočárova třída 760
500 02 Hrade Králové
Datum vzniku: 1.12. 1997
IČ: 67440185
Číslo registrace u Ministerstva vnitra ČR: II/s‐OVS/1‐34256/97‐R
Účet: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1080693349/0800

Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v
Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.




