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Vážení čtenáři,

bilancovat nad uplynulým rokem bývá
někdy obtížné. Zkuste si teď vybavit, co
všechno se ve vašem zaměstnání za dva-
náct měsíců událo a bezpochyby si v jed-
nom okamžiku vybavíte pouze několik
zásadních událostí.

Nezapomínejme ale na to, že mezi
těmito mezníky byly další situace, menší,
méně důležité, které ale ve výsledku
silně zapůsobily na celkový vývoj .

Zpráva o činnosti je ideálním nástrojem
nejen pro vás čtenáře, ale i nás pracovníky
a rodiny, které s námi spolupracuj í,
abychom se všichni dokázali k většině
událostí přehledně a rychle vrátit.

Posuďte sami, zda jsme dokázali
naplnit to, co jsem v této zprávě sliboval
v roce 201 3. „Aby pro Vás Stopa čápa
vždy znamenala to samé dobré a každý
rok snad i něco nového dobrého navíc. “

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

Martin Snížek

Občanské sdružení Salinger, které je
zřizovatelem střediska Stopa čápa, vzniklo
j iž v roce 1 997 za účelem pomoci, podpory
a ochrany oprávněných zájmů mladých
lidí. Postupem času se Salinger
rozšiřoval až do současné podoby, kdy
zřizuje šest středisek. Jedním z nich je
Stopa čápa. Svoj i činnost v podobě, jaké
j i dnes známe, zaháj ila 1 . 1 . 2006, kdy
se stala registrovanou sociální službou.
V  roce 2007 získala i pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu
převzetí přípravy fyzických osob vhodných
stát se osvoj iteli nebo pěstouny k přijetí
dítěte do rodiny, kterou j inak zaj išťuje
krajský úřad. Stopa čápa tímto mohla
začít poskytovat poradenství v oblasti
náhradní rodinné péče. V roce 201 3 jsme
získali pověření k uzavírání dohod o vý-
konu pěstounské péče.

Středisko Stopa čápa působí v celém
Královehradeckém kraj i a v současné době
nabízí náhradním rodinám 1 0  programů,
pomocí kterých poskytuje odbornou po-
moc, podporu, umožňuje rozvoj dalších
dovedností a znalostí. Tyto programy se
snaží i nadále rozšiřovat a  zdokonalovat.

Úvodní slovo Trocha historie



Poslání
Prostřednictvím provázení, vzdělávání,

psychické a informační podpory pomá-
háme náhradním rodinám z  Královehra-
deckého kraje, aby mohly vytvořit har-
monické rodinné zázemí pro všechny
své členy a  zaj istit tak dětem, v  nich
žij ícím, optimální podmínky pro příznivý
vývoj a  vstup do dospělosti.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou náhradní rodiny

z  Královehradeckého kraje, které mohou
mít mimo přijatých dětí také děti vlastní.

Cíle
� Stabilní a funguj ící pěstounská rodina.
� Podpora náhradních rodičů v rozvíjení

pozitivních vztahů mezi přijatým
dítětem a jeho biologickými rodiči.

Principy poskytování služeb

Respektování individuality
při poskytování služeb respektujeme
specifika každé rodiny a jej ích členů.
Zohledňujeme odlišné potřeby klientů,
které mohou souviset se sociokulturními
vzorci převzatými z původní rodiny.

Svobodná volba
klient si sám volí, o  které služby má
zájem a v jaké míře je  bude využívat.

Aktivní účast klienta
poskytované služby jsou směrovány
k  takové podpoře klienta, aby byl
schopen samostatně řešit problémy.

Nestrannost
služby poskytujeme všem, kteří dodržuj í
stanovená pravidla, bez rozdílu pohlaví,
rasy, barvy pleti, jazyka, víry a  nábožen-
ství, politického či j iného smýšlení,

národního nebo sociálního původu,
sexuální orientace, příslušnosti k  národ-
nostní nebo etnické menšině, majetku,
rodu nebo j iného postavení.

Těmito principy se řídí všichni praco-
vníci, kteří realizuj í nabízené služby
a  programy. Stejně tak uvádí do praxe
metodické pokyny, které má středisko
vypracované na základě standardů kvality
sociálních služeb, etického kodexu so-
ciálních pracovníků, zákona 1 08/2006  Sb.
o  sociálních službách a  359/1 999  Sb.
o  sociálně-právní ochraně dětí a dalších
dokumentů. Středisko svoj í 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 a popsán
v příloze smlouvy o poskytování sociálních
služeb.
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Veřejný závazek



Asistovaný kontakt dítěte
v náhradní rodinné péči
s biologickou rodinou
Pracovník střediska pomáhá s domluvou
místa a času setkání, vyjasněním očeká-
vání a obav z kontaktu, a se stanovením
jasných pravidel. Na setkání je pracovník
také přítomen a podporuje poskytnutí
bezpečného prostoru pro všechny
účastníky.

Individuální psychologická
práce s dítětem
Tato služba je zaj ištěna dětskou psycho-
ložkou. Cílem je podpořit děti v  budování
jej ich identity, řešení obtížných situací
a v  jej ich úspěšném začlenění do rodiny.
Sezení probíhaj í v  konzultační místnosti
u nás ve středisku Stopa čápa.

Odlehčovací služby
Klienti mohou využít třech forem
odlehčovacích služeb:
� V rámci víkendových pobytů a klubů

pěstounů jsou pro děti připraveny
volnočasové aktivity, zatímco rodiče
mají odborný program.

� V Centru přátelském rodině Budulínek
mají klienti Stopy čápa možnost využít
hlídání dětí v místním herním koutku.
Na průkazku pro pěstounské rodiny
je v průběhu otevírací doby možné
hlídání děti zdarma.

� Prostřednictvím dobrovolníků zaj išťu-
jeme pomoc s přípravou dětí do  školy,
doprovody na kroužky či případné
hlídání dětí.

Kluby pěstounů
v Královéhradeckém kraji
Klub je prostorem pro sdílení zkušeností
s výchovou dětí v náhradní rodinné péči
a  načerpání inspirace či získání informací
od odborných lektorů. Klubů se mají
možnost zúčastnit i žadatelé nebo
zájemci o NRP.

Poradenství v oblasti
sociálně-právní ochrany
dětí a zejména náhradní
rodinné péče
Informace poskytujeme nejen klientům
střediska, ale také zájemcům o  náhradní
rodinnou péči, studentům a laické
veřejnosti.
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Nabízené
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Provázení rodiny
Provázení rodiny je dlouhodobou službou
poskytuj ící rodinám podporu a  pomoc
v jej ich přirozeném domácím prostředí
nebo i telefonickou či emailovou formou.
Sociální pracovník pomáhá členům rodiny
řešit běžné problémové situace spojené
s výchovou dětí, komunikovat s úřady
a  původní rodinou přijatého dítěte,
vyplnit žádost o  nadační příspěvek,
orientovat se v  aktuální legislativě.

Workshopy
Jedná se o předávání praktických doved-
ností v oblasti výchovy, komunikaci,
ale také rukodělných a  výtvarných prací.

Příprava žadatelů
o náhradní rodinnou péči
na převzetí dítěte
Občanské sdružení Salinger je držitelem
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí, díky němuž může odborně připra-
vovat žadatele o náhradní rodinnou péči
na převzetí dítěte. Příprava je tematicky
rozdělena do dvou víkendových pobytů,
individuálního setkání s  terapeuty
a  možností navštívit dětské centrum.

Supervize rodiny
Supervize je vedená dvoučlenným týmem
terapeutů s dlouholetými zkušenostmi.
Cílem je pomáhat rodičům při řešení
výchovných a j iných problémů souvi-
sej ících s péčí o děti, poskytovat j im

poradenství. Službu je také možné
využívat jako nástroj „zastavení se“
v  době, kdy rodina nepotřebuje řešit
problémy. Maj í tak možnost nahlédnout
na vztahy mezi členy rodiny, rozvíjet
vzájemné porozumění a komunikaci.

Víkendové pobyty
pro náhradní rodiny
Jsou velmi oblíbenými akcemi, kde mají
rodiče možnost sdílení svých radostí
i   starostí s j inými pěstounskými rodinami
i sociálními pracovníky a také se něco
dozvědět z přednášek pozvaných
odborníků. Pro děti je vždy připraven
bohatý program plný volnočasových,
vzdělávacích i preventivních aktivit.
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Pověření k uzavírání dohod o výkonu
pěstounské péče má Občanské sdružení
Salinger od začátku roku 201 3. Dohodu
o výkonu pěstounské péče s námi mohou
uzavřít náhradní rodiny z Královehradec-
kého kraje a blízkého okolí. V rámci této
oblasti jsme v uplynulém roce spolupra-
covali s 68 rodinami. Realizovali j sme
6 víkendových pobytů, 6 sobotních vzdě-
lávacích seminářů a 3 pobyty pro děti.
Velký ohlas mezi dětmi měl nově zařa-
zený víkendový pobyt pro dospívaj ící.

Na základě vypsané veřejné zakázky
jsme pro MěÚ Jičín zaj istili vzdělávání
pro pěstounské rodiny. V průběhu roku
201 4 bylo realizováno 1 0 jednodenních
vzdělávacích seminářů a jeden víkendový
pobyt.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti
Preventivní aktivity, pracovně-výchovná
činnost s dětmi, nácvik a upevňování
motorických, psychických a sociálních
dovedností a schopností dětí, volno-
časové 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 zaj ištění fakultativ-
ních služeb nebo akcí může být požado-
ván finanční příspěvek klienta (např.
na ubytování, stravu apod. ).
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Poskytované
sociální služby

Dohody o výkonu
pěstounské péče



Leden

1 6. 1 . - tématem prvního klubu pě-
stounů v novém roce bylo "Děti a  peníze".
Přednášej ící lektorkou byla Mgr. Eva
Klabanová, která nás uvedla do proble-
matiky hospodaření dětí s penězi
a  stanovování výše kapesného.

Únor

1 9. 2. - proběhl další klub pěstounů,
tentokrát v Hradci Králové, kde jsme se
společně zabývali tématem "Stravování
a správná výživa dětí". Lektorkou byla
odborná poradkyně stravování paní
Marcela Koubová.

20. 2. – únorový klub pěstounů
v  Jičíně nabídl svým účastníkům prostor
pro sdílení svých zkušeností s výchovou
dětí v NRP.

22. 2. - se konal vzdělávací seminář
pod vedením PhDr. Jana Vyhnálka na
téma “Jak mluvit s dětmi, aby se cítily
přijaté“. Seminář nabídl pěstounů zamy-
šlení nad rozšířenými způsoby komuni-
kace mezi rodiči a dětmi i   možnost osvo-
j it si vhodné postupy jak mluvit s dětmi
při řešení každodenních situací.

Březen

1 5. 3. - proběhl seminář „Attachment
a jeho poruchy“. Byl zaměřen na vysvět-
lení teorie citové vazby mezi matkou
a  dítětem a objasnění vlivu citové vazby
na chování dítěte a na vytváření jeho
dalších vztahů. Jako lektoři semináře

byli pozvaní MUDr. Julie Hadašová
a  MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.

1 9. 3. - klub pěstounů v Hradci
Králové na téma „Aktuality z náhradní
rodinné péče“. Jako lektorka přijala
pozvání paní Marta Janatová, pracovnice
Krajského úřadu.

20. 3. - na klubu pěstounů v Jičíně,
byla tématem správná výživa dětí, opti-
mální nastavení vyváženého j ídelníčku
a  výběr kvalitních potravin, lektorkou
klubu byla odborná poradkyně paní
Marcela Koubová.

29. 3. - na klub pěstounů v Rych-
nově nad Kněžnou, přijala pozvání paní
Mgr.   Eva Klabanová – speciální pedagožka,
která účastníkům předala informace
a  praktické rady k  tématu „Agresivita
a impulzivita u dětí“.
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Duben

1 1 . 4. – 1 3. 4. – proběhlo první ví-
kendové setkání v Deštném v Orlických
horách, které mělo téma „Citová depri-
vace a  citová výchova“, s  lektorem
PhDr.   Janem Vyhnálkem.

1 2. 4. – tvořivý workshop s tématikou
výroby velikonoční výzdoby domovů.

1 6. 4. - klub pěstounů v Hradci Krá-
lové. Hostem klubu byla paní PhDr. Kvě-
toslava Šárová, která se s námi podělila
o  praktické zkušenosti a náměty, jak
v  rodině i mimo ni pracovat s  problémem
agresivity a  impulzivity dětí.

1 7. 4. – na klub pěstounů v Jičíně
jsme se věnovali tématu nastavení a dů-
sledného dodržování hranic ve výchově
dětí. O tématu promluvil Ing. Mgr. Tomáš
Nýdrle.

25. - 27. 4. – proběhlo víkendové
setkání v penzionu Zákoutí v Peci pod
Sněžkou. Odborný lektor Mgr. René
Hůlek provedl účastníky obsáhlým
tématem "Děti v  kolektivu, vztahy
a  majetkové rozdíly mezi dětmi".

Květen

1 5. 5. - klub pěstounů v Jičíně.
Hostem byla paní PhDr. Květoslava
Šárová, která se podělila o  praktické
zkušenosti a  náměty jak v rodině i   mimo
ni pracovat s  problémem agresivity
a  impulzivity dětí.

1 6. - 1 8. 5. - víkendové setkání
v  penzionu Zákoutí. Vzdělávací seminář
pro dospělé byl zaměřen na téma "Děti
a  sexualita". Odborní lektoři: MUDr. Julie
Hadašová, MUDr, Lubomír Hadaš, Ph.D.

21 . 5. - klub pěstounů v Hradci
Králové. Tentokrát byla pozvána paní
Jarmila Bílová, pracovnice Dětského
diagnostického ústavu, která se věnovala
náročnému období dospívání dětí a  s  tím
spojených možných výchovných či j iných
problémů.

23. - 25. 5. - víkendové setkání
konané v penzionu Zákoutí s tematikou
"Bezpečné chování". Odborní lektoři:

Mgr. Milan Šindler a Mgr. Jaroslav
Matoušek.

30. 5. j sme se aktivně zúčastnili
Festivalu sociálních služeb „Poznejme
se navzájem“.

31 . 5. - klub pěstounů v Rychnově
nad Kněžnou s paní Mgr. Jarmilou Bílovou
– psycholožkou pracuj ící v dětském
diagnostickém ústavu. Hovořila na téma
"Školní zralost dětí" - kdy dítě dát do
školy, kdy raděj i upřednostnit odklad
a  o  další problematice souvisej ící se
školní docházkou.

Červen

1 3. – 1 5. 6. - víkendové setkání
v  penzionu Zákoutí. Vzdělávací seminář
pro dospělé byl zaměřen na praktické
téma "Odměny a tresty, motivace dětí
a hranice ve výchově". Odborná lektorka:
Mgr. Eva Klabanová.
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1 8. 6. - proběhl poslední klub pě-
stounů před letní pauzou v Hradci Králové
na téma „Děti a emoce“, tématem prová-
zela Mgr. Eva Klabanová

1 9. 6. – klub pěstounů v Jičíně byl
zaměřen na vzájemné sdílení zkušeností
z oblasti náhradní rodinné péče.

23. – 27. 6. j ste pracovníky Občan-
ského sdružení Salinger mohli potkat
v  rámci Divadelního festivalu. Organizovali
j sme zde volnočasové aktivity pro
všechny příchozí.

Červenec

1 9. - 26. 7. se konal letní tábor na
Horalce. Tématem prolínaj ícím se celým
táborem byl Harry Potter a kouzelná

škola Bradavic. Děti si mimo j iné mohly
také vyzkoušet lezení v lanovém centru,
seznámily se s  psími spřeženími a  mohly
obdivovat umění velkého kouzelníka.

Srpen

Ani během tohoto měsíce jsme neza-
háleli a věnovali j sme se vyhodnocení
aktivit prvního pololetí roku 201 4 a  při-
pravovali se na start akcí v druhé polo-
vině roku.

Září

5. – 7. 9. – první podzimní víkendové
setkání zaměřené na téma "Sourozenecké
vztahy". Odborný lektor: PhDr. Jan
Vyhnálek.

1 2. - 1 4. 9. - víkendové setkání
konané v penzionu Zákoutí. Vzdělávací
seminář pro dospělé byl na téma „První
pomoc, ústavní výchova“, odborným
lektorem byl Mgr. Jan Tuček.

1 3. 9. - klub pěstounů v Rychnově
nad Kněžnou, pozvání přijala paní
Libuše Obrtlíková – lektorka z Centra
pomoci DUHA Hradec Králové. Seznámila
nás s  Feursteinovou metodou instrumen-
tálního obohacování. Jedná se o  metodu

rozvíjej ící kognitivní funkce potřebné
k učení.

1 7. 9. - zářijovým klubem pěstounů
v  Hradci Králové nás provázela paní
Jarmila Říčařová, dlouholetá pracovnice
NRP. Společně jsme společně sdíleli
zkušenosti a dozvěděli se informace
z  oblasti náhradní rodinné péče.

1 8. 9. – klub pěstounů v Jičíně
navštívila paní Mgr. Jana Kastnerová.
Věnovali j sme se tématu „Work Life
Balance – vyvážení osobního a  pracovního
života“.

1 9. – 21 . 9. - víkendové setkání
konané v penzionu Zákoutí. V rámci
vzdělávacího semináře jsme se věnovali
období vzdoru u dítěte a jak s ním naklá-
dat. Pozvání přijal Ing. Mgr. Tomáš
Nýdrle.
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20. 9. – se konal seminář „Jak mluvit
s  dětmi – jak pokárat a  vést k  dodržování
pravidel“. Téma volně navazovalo na
jarní seminář „Jak mluvit, aby nás děti
poslouchaly“, vedl jej PhDr. Jan Vyhnálek.

26. - 28. 9. - víkendové setkání ko-
nané v penzionu Zákoutí. Celý program
pro dospělé byl zaměřen na téma:
„Příprava na vstup do dospělosti“
pod  vedením klinické psycholožky
a  psychoterapeutky Mgr. Dagmar
Jakubské.

Říjen

3. - 5. 1 0. - víkendové setkání ko-
nané v penzionu U Supa v  Deštném
v  Orlických horách se věnovalo tématu
"Zvládání stresových situací v rodinném
životě". Odborný lektor: PhDr. Milan
Novotný.

5. 1 0. – Den s úsměvem, akce pořá-
daná Občanským sdružením Salinger.
Odpoledne plné her a soutěží bylo věno-
váno všem rodinám s dětmi. Cílem akce
bylo podpořit aktivní trávení volného
času rodiny a vykouzlit na tvářích účast-
níků úsměvy. Zároveň jsme chtěli upozor-
nit na to, ze ne všichni maj í k úsměvu
důvod.

1 5. 1 0. - klub pěstounů v Hradci
Králové. Věnovali j sme pokračování
tématu „Děti a emoce“. Celým tématem
nás provázela paní Mgr. Eva Klabanová.

1 6. 1 0. - klub pěstounů v Jičíně, pořá-
daný na téma „Dítě s handicapem“ se
zaměřením především na zrakové posti-
žení u dětí. Odborná lektorka pracovnice
Speciálně pedagogického centra pro děti
s vadami zraku, speciální pedagožka
Bc. Ivana Součková.

1 8. 1 0. – se uskutečnil seminář na
téma „Puberta“, formou skupinové
diskuze nabídl účastníkům procházení
citlivých témat dospívání, rozvoje se-
xuality a  modelování rozhovorů s  dospí-
vaj ícím. Odborní lektoři: MUDr. Julie
Hadašová, MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.

23. 1 0. – byla pořádána Beseda na
téma náhradní rodinné péče ve spolupráci
s  Knihovnou města Hradec Králové.
Byla věnována jednotlivým typům ná-
hradní rodinné péče, mýtům, které
tuto oblast provází a pěstounské péči
na přechodnou dobu.

25. - 28. 1 0. – se konal na horské
boudě Čihalka v Olešnici v Orlických
horách podzimní pobyt pro děti ve
věku 6 – 1 8 let.

Listopad

1 . 1 1 . – výtvarný workshop pod vede-
ním Zdeňky Bartošové. Zájemci si mohli
vyrobit a odnést domů roztomilého
psího mazlíčka z ponožek.

5. 1 1 . – j sme se společně s dalšími
neziskovými organizacemi z Hradce
Králové podíleli na realizaci pirátského
odpoledne pro děti pořádaného městskou
knihovnou Hradce Králové.

8. 1 1 . – se konal vzdělávací seminář,
který se zabýval právní problematikou
náhradní rodinné péče se zřetelem na
Nový občanský zákoník. Odborný lektor:
JUDr. Marie Hlavatá.

1 1 . 1 1 . – j sme se zapoj ili do celo-
státní akce Týdne vzdělávání dospělých
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� Nadále hodláme zlepšovat kvalitu
poskytovaných sociálních služeb
a  nabízet stávaj ící programy;

� j iž teď víme, že uspořádáme
obdobné množství víkendových
pobytů a vzdělávacích seminářů;

� o letních prázdninách se mohou
děti těšit na připravovaný tábor;

� v době podzimních prázdnin se
uskuteční prodloužený víkendový
pobyt pro děti;

� na listopad plánujeme opakování
víkendového pobytu pro dospívaj ící
děti.

� Bohužel nás čekaj í také personální
změny. Jedna z našich kolegyň
odchází do důchodu a druhou čeká
stěhování mimo náš kraj . Doufáme,
že za naše milé kolegyně najdeme
dostatečnou náhradu.

s  přednáškou pro veřejnost o náhradní
rodinné péči.

1 3. 1 1 . – klub pěstounů v Jičíně.
Program listopadového klubu byl zamě-
řen na téma Děti a emoce. Jak vést děti
k tomu, aby se lépe orientovaly v  emo-
cích druhých lidí, i sami v sobě přiblížila
speciální pedagožka a terapeutka
Mgr.   Eva Klabanová.

1 4. - 1 7. 1 1 . - se uskutečnil podzimní
pobyt pro dospívaj ící děti na chalupě
„U Supa“ v Deštném v Orlických horách.
Byl určen pro dospívaj ící ve věku od
1 4  ti do 1 8 ti let.

1 9. 1 1 . – klub pěstounů v Hradci
Králové se zabýval tématem „Novinky
a aktuality z oblasti náhradní rodinné
péče, praxe NRP ve vztahu k zákonným
úpravám“. Setkáním nás provázela
Jarmila Říčařová.

22. 1 1 . - vzdělávací seminář na téma
„Děti a  škola“ se zabýval spoluprací
školy a  rodičů, podporou vzdělávání
dětí, specifickými poruchami učení
a  dalšími úzce souvisej ícími problémy.
Odborný lektor: Pavlína Ježková, DiS.

29. 1 1 . - proběhl tvořivý workshop
s  tématikou výroby adventního věnce
nebo vánoční dekorace pod vedením
odborné lektorky Dany Hartigové.

Prosinec

1 0. 1 2. – klub pěstounů v Hradci Krá-
lové, se zabýval problematikou motivace
dětí k přípravě do školy a  učení, volbě
dalšího vzdělávání a  povolání. Setkáním
provázela PhDr.   Květoslava Šárová,
pracovnice Školského poradenského
střediska Mozaika.

1 1 . 1 2. – klub pěstounů v  Jičíně se
tentokrát týkal tématu, které se v  sou-
časné době objevuje především u  dos-
pívaj ících a tím je Sebepoškozování.
Jak sebepoškozování odhalit a jakým
způsobem přistupovat k dítěti, které
má tendence se sebepoškozovat pora-
dila psychiatrička a psychoterapeutka
MUDr. Vladislava Šumberová.

Mimo tyto termínově ohraničené
akce jsme se také po celý rok aktivně
zapojovali do procesu Transformace
systému péče o ohrožené děti. Naši
pracovníci navštívili pořádané konfe-
rence, kulaté stoly a odborné semináře.
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v roce 201 5?
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Počet klientů

Počet klientů, kteří využili naše programy mimo sociální služby

Statistiky ke dni 31 . 1 2. 201 4

Statistiky



V červnu odešla naše kolegyně Jarmila
Říčarová do důchodu a na jej í místo
následně nastoupila Mgr. Kateřina
Sochorová. Těší nás, že s námi naše
kolegyně Jaruška i nadále alespoň na
malý úvazek spolupracuje.

Kontakty na pracovníky:

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

Sociální pracovnice:

Mgr. Lenka Pirklová
Lenka.pirklova@salinger. cz
Tel: 725 421 1 28

Mgr. Kateřina Sochorová
katerina. sochorova@salinger. cz
tel: 776 807 437

Simona Kučerová:
Simona.kucerova@salinger. cz
Tel: 725 427 401

Monika Klimešová, DiS
Monika.klimesova@salinger. cz
Tel: 608 1 23 891

Bc. Zdeňka Barošová, DiS
Zdenka.bartosova@salinger. cz
Tel: 608 964 096

- 1 3 -

Pracovní tým



Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
se v roce 201 4 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, rodina
Hiebschova, Lubor Vokrouhlický,
obchod Výtvarné hračky, obchod

Snowbear, Papírnictví Tomino, Albi,
Mushers club METUJE.

Odborníkům:
Mgr. Tereze Čejkové, MUDr. Julii

Hadašové, MUDr. Lubomíru Hadašovi,
PhD. , Mgr. Daně Hartigové, Nadě
Hynkové Dingové, Martě Janatové,

Mgr. Janě Kastnerové, Petře
Dvořákové, Kateřině Peškové, Mgr. Evě
Klabanové, PhDr. Daniele Květenské,
PhD. , Mgr. Petře Mackové, Jindřichu
Marešovi, Mgr. Tereze Maurerové,
Ing.   Mgr.   Tomáši Nýdrlemu, Libuši
Obrtlíkové, Mgr. Petru Strnadovi,

MUDr. I loně Vaisové, PhDr.   Květoslavě
Šárové, Mgr. Gabriele Večeřové,

PhDr.   Janu Vyhnálkovi, Mgr. Milanovi
Novotnému, Jarmile Říčařové,

Mgr.   Markovi Tučkovi, JUDr. Marii
Hlavaté, Mgr. Dagmar Jakubské,

Pavlíně Ježkové DiS, Bc. Evě Mifkové,
Mgr. Helleně Holečkové,

MUDr.   Vladimíře Šumberové, Marcele
Koubové, Mgr. Renému Hůlkovi,
Mgr.   Jarmile Bílové, Bc. Ivaně

Součkové.

Pracovníkům a pracovnicím:
Bc. Liboru Hanzlíčkovi, Mgr. Petře

Kuchaříkové, DiS, Mgr. Janě Mackové,
Mgr. Ladě Neradové, Mgr. Evě
Pivrncové, Mgr. Ivě Rosíkové,

Bc.   Kateřině Veselské, Mgr. Martinu
Večeřovi, Michalu Valáškovi, Mgr. Janu
Vrbickému, Bc. Michaele Zmátlíkové,

Mgr. Petru Nedbalovi, Mgr. Olze
Nedbalové, Mgr. Lence Otavové, Aleně

Gillové, Tereze Kneřové, Martinu
Polreichovi, Mgr. Lukáši Mackovi.
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Těmto úřadům a zejména
pracovnicím náhradní rodinné péče:
Krajskému úřadu Královehradeckého

kraje, Městského úřadu Dobruška, Dvůr
Králové nad Labem, Hořice, Hradec
Králové, Jaroměř, Jičín, Kostelec nad
Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město
nad Metuj í, Nový Bydžov, Pardubice,

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, Rekreační areál
Horalka – Sněžné, Chata Jedlová,
Grand Hotel Praha Jičín. Všem

organizacím věnuj ícím se náhradní
rodinné péči, Nadačnímu fondu J&T,
Informačnímu středisku Mikuláš, o.p. s.

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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Projekt byl financován v roce 201 4
z  ESF a státního rozpočtu ČR prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské
zdroje a  zaměstnanost.
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