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Úvodní slovo
Co lze při naší každodenní práci považovat
za větší úspěch, než když se slzy mění
v dětských smích? Činnost střediska Stopa
čápa lze nejlépe charakterizovat slovy jedné
z maminek: „…Váš Čáp mi našel neuvěřitel‐
nou stopu k úžasnému dítěti z dětského
domova, sluníčko, které se nyní denně
usmívá, je konečně milován, šťasten
každodenním životem a slůvkem, které rád
slyší od maminky – "Mám Tě ráda", "Buď
opatrný!", "Držím Ti palce", "Jsi tak
statečný"…“ Děkuji všem, kteří společně
s námi v roce 2012 pracovali na tom, aby
jednotlivé kroky byly méně obtížné, a my
jsme tak urazili větší kus na společné cestě
za úsměvy dětí i nás dospělých!
Dovolte mi, abychom Vám v této zprávě
o činnosti představili výsledky našeho
snažení.
A pokud budete mít pocit, že se Vám naše
činnost líbí, neváhejte se na nás obrátit –
jsme připraveni podpořit Vás!

Iva Rosíková

Historie

Občanské sdružení Salinger, které je
zřizovatelem střediska Stopa čápa, vzniklo
již v roce 1997 za účelem pomoci, podpory a
ochrany oprávněných zájmů mladých lidí. Od
té doby se Salinger rozrostl a nyní již může
být pyšný na šest svých fungujících
středisek. Stopa čápa v podobě, v jaké ji
známe dnes, svoji činnost zahájila 1. 1.
2006, kdy se stala registrovanou sociální
službou a v roce 2007 získala i pověření k
sociálně právní ochraně dětí. Týkalo se
především činnosti, kterou jinak zajišťuje
krajský úřad, tj. zajišťování přípravy
budoucích náhradních rodičů k přijetí dítěte
do rodiny. Stopa čápa mohla také začít
poskytovat poradenství náhradním rodičům
současným i budoucím v oblasti osvojení
dítěte nebo svěření dítěte do pěstounské
péče.
Středisko Stopa čápa působí v celém
Královéhradeckém kraji a v současné době
nabízí náhradním rodinám 10 programů,
pomocí kterých poskytuje odbornou pomoc,
podporu, umožňuje rozvoj dalších
dovedností a znalostí, nově i využití služeb
odlehčovacího charakteru prostřednictvím
dobrovolníků. Tyto programy se snaží i
nadále rozšiřovat a zdokonalovat.
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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.

Verejný závazek

Principy poskytování služeb
Respektování individuality
 Při poskytování služeb je respektována

každá rodina a její členové se
specifickými potřebami.

 Zohledňujeme odlišné potřeby klientů,
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 problémy.

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.
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Tímto závazkem se řídí všichni pracovníci,
kteří realizují nabízené služby a programy.
Znají metodické pokyny střediska, které jsou
vypracovány na základě standardů kvality
sociálních služeb, v souladu s etickým
kodexem sociálních pracovníků, se zákony
108/2006 Sb. o sociálních službách
a 359/1999 Sb. o sociálně‐právní ochraně
dětí a dalšími.
Středisko svojí činností směřuje k naplňování
stanovených cílů a poslání, přičemž výše
uvedené principy jsou vždy dodržovány.
Veřejný závazek je vyvěšen na webových
stránkách Občanského sdružení Salinger,
popsán v příloze smlouvy o poskytování
sociálních služeb a uveden v propagačních
materiálech střediska.

Nabízené
programy
Asistovaný kontakt dítěte v
náhradní rodinné péči s
biologickou rodinou
Sociální pracovník pomáhá ne vždy snadné
setkání zprostředkovat, komunikuje s oběma
stranami, společně s pěstouny vybere
vhodné místo schůzky. Poté se setkání
osobně účastní a podporuje jeho
bezproblémový průběh.

Individuální psychologická
práce s dítětem
Spolupracujeme s dětskou psycholožkou,
kterou si vybrali klienti sami. Sezení
probíhají v konzultační místnosti u nás
ve Stopě čápa, buď s dítětem samotným,
nebo společně s dalšími členy rodiny.

Kluby pěstounů v
Královéhradeckém kraji
Na klubech mají pěstouni možnost sdílet své
zkušenosti s výchovou dětí v náhradní
rodinné péči a také se vzdělávat díky
odborným přednáškám. Po domluvě se
mohou zúčastnit i žadatelé nebo zájemci
o NRP.
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Odlehčovací služby
Klienti mohou využít třech forem
odlehčovacích služeb:
 V rámci víkendových pobytů, klubů

pěstounů a workshopů jsou pro děti
připraveny volnočasové aktivity, zatímco
rodiče mají odbornou přednášku.

 Prostřednictvím permanentek, které naši
klienti mohou získat, mají možnost
zdarma ponechat dítě v dětském koutku
pod dozorem v Centru přátelském rodině
Budulínek v průběhu otevírací doby.

 V neposlední řadě jsou připraveni naši
dobrovolníci, kteří ochotně pomohou
dítěti s přípravou do školy, doprovodí ho
na kroužek, případně dítě pohlídají, když
je třeba.

Poradenství v oblasti sociálně
právní ochrany dětí a zejména
náhradní rodinné péče
Poskytujeme informace nejen klientům
střediska, ale i zájemcům o náhradní
rodinnou péči, studentům a laické
veřejnosti.

Provázení rodiny
Provázení rodiny může probíhat po celou
dobu trvání pěstounské péče. Vychází
z podpory a pomoci rodinám, většinou
v jejich přirozeném prostředí domova, ale
i prostřednictvím telefonické a e‐mailové
komunikace. Sociální pracovník pomáhá řešit
běžné problémové situace spojené
s výchovou dětí, hospodařit s penězi,
komunikovat s úřady a původní rodinou
přijatého dítěte, orientovat se v legislativě,
vyplnit žádost o nadační příspěvek,
informuje rodinu o možnostech návazných
služeb.

Příprava žadatelů o náhradní
rodinnou péči na převzetí
dítěte
Občanské sdružení Salinger je držitelem
pověření k sociálně‐právní ochraně dětí, díky
čemuž může odborně připravovat žadatele
o náhradní rodinnou péči na převzetí dítěte.
Příprava je tematicky rozdělena do dvou
víkendových pobytů, individuálního setkání
s terapeuty a možnosti navštívit dětské
centrum.
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Supervize rodiny
Pod vedením dvoučlenného týmu terapeutů
dlouholetými zkušenostmi funguje supervize
náhradních rodin. Náhradní rodičovství
přináší různé problémy a specifika, o které
je možné podělit se s terapeuty, získat tak
náhled na situaci a možnosti jejího řešení.
Supervize také slouží k podpoře komunikace
v rodině a vzájemnému porozumění.

Víkendové pobyty pro
náhradní rodiny
Víkendové pobyty se těší oblibě u velkého
počtu rodin. Program je až na výjimky
připraven zvlášť pro děti i rodiče. Pro rodiče
formou odborných přednášek, pro děti
formou volnočasových, vzdělávacích
a preventivních aktivit.

Workshop
Jedná se o předávání praktických dovedností
v oblasti rodičovství, výchovy, komunikaci,
ale také i rukodělných a výtvarných prací.

Poskytované
sociální služby
Výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti
Preventivní aktivity, pracovně‐výchovná
činnost s dětmi, nácvik a upevňování
motorických, psychických a sociálních
dovedností a schopností dětí, volnočasové
aktivity, situační intervence, praktický
nácvik dovedností, podpora vlastních aktivit.

Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
Doprovod.

Sociálně terapeutické činnosti
Provázení rodiny, individuální rozhovor,
práce se skupinou, pomoc v krizi.

Pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů
Jednání ve prospěch klienta, provázení
v problému, poskytnutí informace.

Další poskytované služby
Fakultativní služby ‐ Akce

Cena za poskytované služby:
Veškeré sociální služby jsou poskytovány
zdarma. Pouze při zajištění fakultativních
služeb nebo akcí může být požadován
finanční příspěvek klienta (např. na ubyto‐
vání, stravu apod.).
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Uplynulý rok...

 v roce 2012 se nám podařilo rozšířit naši
nabídku programů o odlehčovací služby,
které již nejsou realizovány pouze
v rámci víkendových pobytů, klubů
pěstounů a workshopů, ale také nabízíme
zdarma hlídání dětí pro náhradní rodiny
v Centru přátelském rodině Budulínek či
je možnost využít pomoci dobrovolníků
při doučování, doprovodu dětí do škol
a kroužků apod.;

 díky pomoci sociálních pracovníků
a lektorů jsme realizovali 4 víkendové
pobyty pro náhradní rodiny a 1 prodlou‐
žený pobyt pro děti;

 uspořádali jsme 6 příprav žadatelů o NRP
na převzetí dítěte;

 zorganizovali jsme 14 klubů pěstounů
ve městech Hradec Králové, Rychnov
nad Kněžnou (společný ještě pro města
Dobruška a Kostelec nad Orlicí),
Pavlátova louka;

 uskutečnili jsme 2 neformální setkání
pro pracovnice/pracovníky OSPOD
Královéhradeckého kraje, kteří se věnují
oblasti náhradní rodinné péče. V rámci
těchto setkání jsme představili nabídku
našich služeb a sdíleli jsme zkušenosti
z praxe;

 po celý rok jsme se aktivně zapojovali
do procesu Transformace systému péče
o ohrožené děti;

 pracovnice střediska Jarmila Říčařová
získala 3. místo sociálního pracovníka
v Ceně sociálních služeb;

 aktivně jsem se zúčastnili Festivalu
sociálních služeb Poznejme se navzájem;
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 29. – 30. listopadu se nám podařilo
uspořádat ve spolupráci s Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje
III. Celostátní setkání pracovníků
podílejících se na přípravách fyzických
osob vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny, které se zúčastnilo:
10 nestátních organizací (16 pracovníků)
a 8 krajských úřadů (14 pracovníků);

 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 Králové‐
hradeckém kraji v roce 2013“ a v příštím
roce budeme v rámci této zakázky
realizovat 5 příprav.

Co na nás čeká
v roce 2013?
 nadále hodláme zachovat stávající

kvalitu poskytovaných služeb a budeme
i nadále nabízet všech 10 stávajících
programů;

 požádáme o rozšíření pověření SPOD
o bod uzavírání dohod o výkonu
pěstounské péče;

 naše středisko již nepovede
Mgr. Iva Rosíková, ale od února v našem
čele bude stát Martin Snížek, DiS.

 abychom i nadále poskytovali všem
zájemcům o naše služby kvalitní péči,
rozšíří řady našeho střediska další
sociální pracovníci/pracovnice

 již teď víme, že budeme realizovat
4 víkendové pobyty. Věříme, že se nám
jich však podaří více.
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Statistiky

Počet klientů, kteří využili naše programy mimo sociální služby

Statistiky ke dni 31. 12. 2012
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Pracovní tým

I středisko Stopa čápa potkaly v roce 2012
personální změny. V červenci se s námi
rozloučila sociální pracovnice/zástupkyně
vedoucí střediska Mgr. Tereza Čejková,
neboť ji čekaly radostné mateřské události.
Na její místo nastoupila neméně dobrá
pracovnice Monika Klimešová, DiS. Nadále
se tedy můžete obracet jak na paní Jarmilu
Říčařovou tak na slečnu Moniku Klimešovou.
V červnu řady Občanského sdružení Salinger
z důvodů mateřských radostí také na čas
opustila paní ředitelka Mgr. Leona Marečková
a na její místo po tuto dobu na základě
výběrového řízení nastoupila vedoucí
střediska Stopa čápa Mgr. Iva Rosíková.
Novým vedoucím střediska se od února 2013
stane Martin Snížek, DiS.

Kontakty na pracovníky:

Vedoucí střediska:
Martin Snížek, DiS.
stopa.capa@salinger.cz
Tel.: 773 800 292

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

Monika Klimešová, DiS.
monika.klimesova@salinger.cz
tel.: 608 123 891

Bc. Lenka Pirklová
lenka.pirklova@salinger.cz
tel.: 725 421 128
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Podekování

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
se v roce 2012 podíleli na práci pro
náhradní rodiny z Královéhradeckého
kraje a pomohli nám tak vytvářet
kvalitní služby.

Donátorům:
Evropský sociální fond, Ministerstvo práce

a sociálních věcí – sociální služby,
Ministerstvo práce a sociálních věcí

(oblast Rodina), Město Hradec Králové,
Nadační fond Albert dětem

Odborníkům:
Ing. Janě Aimové, Janě Antošové,

Mgr. Tereze Čejkové, Janu Čížkovskému,
MUDr. Julii Hadašové,

MUDr. Lubomíru Hadašovi, Martě Janatové,
Bc. Tereze Kocurové, MUDr. Ivu Kolářovi,

Mgr. Petře Mackové, Petru Mifkovi,
Mgr. Lence Půlpánové,

PhDr. Květoslavě Šárové,
Mgr. Milanu Šindlerovi, MUDr. Iloně Vaisové,

Mgr. Gabriele Večeřové,
PhDr. Janu Vyhnálkovi

Pracovníkům a pracovnicím:
Bc. Vítu Čejkovi, Mgr. Michaele Čermákové,
DiS., Mgr. Silvii Horké, Mgr. Lucii Kašparové,

Bc. Janě Mackové, Bc. Ladě Neradové,
Bc. Lence Pirklové, Mgr. Evě Pivrncové,

Martinu Snížkovi, DiS., 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:
Chalupa U Supa – Deštné v Orlických horách,

Penzion Zákoutí – Pec pod Sněžkou,
Chata Jedlová – Deštné v Orlických horách
Všem organizacím věnujícím se náhradní
rodinné péči a Informačnímu středisku

Mikuláš, o.p.s.

Závěrem děkujeme všem svým
klientům, kteří nám i v tomto roce
prokazovali svou důvěru a obraceli

se na nás s mnohdy nelehkými
situacemi ve svých rodinách.



Poskytovatel:

Stopa čápa
Třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Martin Snížek, DiS.
Tel.: 495 260 021
Mob.: 773 800 292
E‐mail: stopa.capa@salinger.cz

www.salinger.cz
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Občanské sdružení Salinger
Gočárova třída 760
500 02 Hrade Králové
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