Tr ia n gl
Zpráva o činnosti 2019

Úvodní slovo
Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, přátelé,
v uplynulém roce jsme pracovali tak usilovně, že jsme úplně zapomněli slavit. Slavit krásné 20. NAROZENINY
STŘEDISKA TRIANGL.
Zní to až neuvěřitelně, ale Triangl skutečně působí v oblasti sociální práce s rodinou již od roku 1999.
Nejprve se ve své činnosti zaměřoval na nezletilé děti a mládež dopouštějící se protiprávního jednání.
V roce 2008 proběhla velká restrukturalizace a vznikly tři hlavní programy, které úspěšně fungují dodnes
– Triangl (nyní Triangl 2), Ancora a Sanace rodiny. O rok později pak začalo středisko Triangl postupně
rozšiřovat své aktivity do celého Královéhradeckého kraje. Já jsem součástí týmu pouze desetinu z celé
té dlouhé doby, tedy příliš krátce na to, abych uplynulý čas mohla hodnotit. Vnímám však, že schopnost
udržet se 20 let na scéně, je sama o sobě důkazem vysoké profesionality a odbornosti pracovníků Trianglu,
kteří své práci rozumí a věří, že má smysl.
Základy tedy máme pevné díky kolegyním a kolegům, kteří je s velkou pílí i nadšením v průběhu let
budovali. Také díky našemu managementu, který stojí za námi, dává nám tolik potřebnou důvěru a ocenění.
A samozřejmě díky finanční podpoře donátorů, kteří jsou pro výkon naší činnosti nepostradatelní. Vážíme
si toho a rozhodně nepolevujeme. Vše je pomíjivé a neudrží se jen na vzpomínkách z minulosti.
Ve Zprávě o činnosti střediska Triangl se tak můžete dočíst, v jakých oblastech jsme se dál vzdělávali a kde
jsme čerpali nové inspirace. S kým a kde jsme sdíleli naše zkušenosti z praxe. Proč je pro nás důležité být
v kontaktu se studenty. Jakým způsobem pracují sociální pracovnice střediska Triangl s klienty a jak je
naše spolupráce úspěšná. Také nahlédnete do několika skutečných příběhů našich klientů, kde zjistíte,
jak konkrétně se změnila jejich nepříznivá sociální situace.
Pokud Vás čtení naší zprávy inspiruje k nápadu na možnou spolupráci, vyvolá zvědavost či otázky, neváhejte
a ozvěte se nám. Rádi se posouváme dál.

Petra Kalmusová
vedoucí střediska Triangl
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Koncepce střediska

se přizpůsobují potřebám uživatelů jak z časového hlediska, tak z pohledu zakázky uživatele.

•

Princip spolupráce zúčastněných institucí – Služby jsou poskytovány za účasti více institucí, jejich
činnost na sebe navazuje a tvoří komplex poskytovaných služeb.

•

Princip aktivního zapojení klienta – Služby jsou poskytovány jako podpora při řešení klientova
problému, jenž je vnímán jako rovnocenný partner při jejich řešení. Poskytované služby jsou koncipovány
jako aktivní oboustranná spolupráce klienta a pracovníka.

•

Princip bezplatnosti – Umožňuje využívat službu každému uživateli nezávisle na tom, zda je schopen si
službu zaplatit či nikoli. Finanční spoluúčast klienta je možná při navazujících terapeutických sezeních.

•

Princip dodržování lidských práv – Zařízení vytváří podmínky, v nichž jsou naplňována práva uživatelů,
nárok na poskytnutí služby při dodržení stanovených pravidel se zaručuje všem bez rozdílu.

•

Princip odbornosti – Garantujeme poskytování odborných sociálních služeb pracovníky, kteří naplňují
požadavky odborné způsobilosti podle zákona č. 108/2006 Sb., současně se pracovníci služby dále
vzdělávají a prohlubují své znalosti.

Poslání
Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Triangl je podporovat rodiny s dětmi ve zvládání
obtížných životních situací, které nedokáží sami vlastními silami překonat. Společně hledáme bezpečnější
a klidnější cestu jejich životem.
Naše služby poskytujeme rodinám s dětmi žijícím v Královéhradeckém kraji.
Nabídkou sociálních služeb směřujeme ke stabilizaci rodinné situace uživatelů a pracujeme s nimi především
v jejich přirozeném prostředí. Ve spolupráci s rodinou pomáháme cíleně řešit oblast péče o děti, problémy
dětí ve výchovné oblasti a komunikaci v rodině.
Spolupracujeme s dalšími službami a institucemi tak, aby naše služba byla dostatečně efektivní a naplňovala
naše poslání.

Základní činnosti

Cílová skupina

Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti:

Rodiny s dětmi od 0 do 18 let z Královéhradeckého kraje, které potřebují pomoc a podporu při zvládání
péče o děti či při zvládání výchovných problémů svých dětí.

Cíle
•

Poskytovat služby směřující ke stabilizaci rodinného prostředí potřebného pro zdravý rozvoj
jednotlivých členů rodiny.

•

Motivovat a podporovat klienty k zodpovědnějšímu smysluplnějšímu způsobu života. Jedná se o změny
chování a získání náhledu v oblastech: škola, mezilidské a rodinné vztahy, pracovní uplatnění, přestupky
proti zákonu.

•

Předcházet v rámci rodin hrozícímu vyloučení ze společnosti u mladých lidí, kteří mají výchovné
problémy.

Principy
•
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Princip individuálního přístupu – Služby jsou poskytovány na základě sestavování individuálního
plánu klienta, klient a jeho rodina jsou vnímáni jako jedinečný celek se svými potřebami, služby

•

obsahují nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dětí a dospělých
nejlépe v přirozeném prostředí rodiny a individuální práci s klienty na pracovištích spolupracujících
institucí.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

•

doprovod dítěte do institucí v konkrétně vyspecifikovaných situacích.

Sociálně terapeutické činnosti:

•
•

pomoc v krizi – pomoc při akutní krizi uživatele či celé rodiny;
motivační rozhovory - individuální nebo skupinové sezení, při kterém klienta provázíme procesem
změny.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

•
•
•
•
•

poskytnutí informace;
jednání s institucemi ve prospěch klienta;
sociální poradenství;
spolupráce s osobami blízkými;
zprostředkování kontaktu na návazné služby.
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Programy střediska Triangl
V rámci aktivit realizujeme tři hlavní programy, z nichž každý je zaměřený na jinou oblast - podle toho,
co se v rodině s dětmi momentálně řeší. Veškeré naše aktivity poskytujeme bezplatně.

Sanace rodiny
Základním principem sanace rodiny je pomoc dítěti prostřednictvím pomoci jeho rodině, zájem a potřeby
dítěte jsou vždy prioritním ukazatelem.
Sanaci rodiny chápeme jako úzkou a kvalitně koordinovanou spolupráci odborníků ze sociálně-právní
ochrany, sociálních služeb a dalších institucí (například mateřská, základní škola, pediatr) s rodinou
a dítětem, které je ohrožené na sociálním, zdravotním a/nebo psychologickém vývoji.
Našim cílem je pomoci rodinám vytvořit stabilní a bezpečný domov pro jejich děti.

„Nezabýváme se svalováním viny na rodiče, lidé vždy dělají to, co považují
za nejlepší. Zdokonalit rodinu je nejtěžší práce na světě.“ (Virginia Satir)
Komu pomáháme?
•
•
•

Rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci.
Rodičům, kteří mají dítě umístěné v pěstounské péči nebo zařízení ústavní výchovy.
Rodinám, které se připravují na návrat dítěte z pěstounské péče či ze zařízení ústavní výchovy zpět
domů.

Co děláme?
•

Podporujeme rodiče v oblasti péče o dítě (denní režim, stravování, hygiena, společné trávení volného
času, uspořádání domácnosti,…).

•
•
•

Podporujeme rodiče při výchově dětí (domácí pravidla, školní docházka, výchovné problémy dětí,…).
Pomáháme zavést vhodné komunikační vzorce v rodině.
Pomáháme rodinám při jednání s úřady, školami a dalšími odborníky (vyplňování žádostí, doprovody,…).
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Průběh služby
S klienty se potkáváme v jejich přirozeném prostředí nebo v kanceláři střediska. Během prvních návštěv
společně s rodinou mapujeme jejich situaci a hledáme, s čím jim můžeme pomoci, seznamujeme je
s podmínkami poskytování služby. Poté společně nastavíme cíl spolupráce a jednotlivé kroky, které je třeba
naplnit, aby byl cíl splněn. Při plánování vždy vycházíme z potřeb dítěte. S rodinou se setkáváme zpravidla
jedenkrát týdně a konzultace trvá většinou jednu hodinu. Naši spolupráci průběžně vyhodnocujeme.
Pracujeme v multidisciplinárním týmu, býváme v úzkém kontaktu s oddělením sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD) a dalšími odborníky (učitelé, psychologové, lékaři atd.) s cílem co nejlépe zohlednit potřeby
dětí. S rodinou dopředu mluvíme o tom, co budeme s pracovnicí OSPOD a odborníky probírat.

Triangl 2
Triangl 2 je preventivní skupinový program. Má za cíl podpořit vlastní pozitivní schopnosti a dovednosti
dětí a mladistvých tak, aby byli schopni navazovat a udržovat nerizikové sociální vztahy a tím
minimalizovat závadové chování.

„Na tržišti života je pestrá nabídka smysluplných činností.“ (Alfried Längle)
Komu pomáháme?
Program Triangl 2 je určen pro děti a mládež ve věku 10 - 18 let z celého Královéhradeckého kraje, kteří:

•
•
•
•

se dostávají do situací, ve kterých se neumí zodpovědně rozhodnout;
zažívají neúspěch ve škole nebo mezi vrstevníky;
při kontaktu s autoritou jednají neadekvátně;
porušují společensky uznávané normy.

Co děláme?
•

Prostřednictvím dobrodružně zaměřeného programu se snažíme u dětí a dospívajících o posílení jejich
volních vlastností a schopností rozpoznávat rizikové situace.

•

Učíme je vyznat se ve složitých situacích a hledat dobrá řešení.
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•
•

Pomáháme klientům rozeznat špatná a dobrá rozhodnutí a mít poté možnost o své volbě mluvit.
Hledáme s klienty společensky akceptovatelné formy trávení volného času.

Průběh služby
Děti a mladistvé do programu zpravidla doporučí kurátor, z důvodů preventivních i represivních. Skupina
má 5-8 členů a je sestavena tak, aby k sobě účastníci měli věkově a mentálně blízko. Program běží intenzivně
každý týden po dobu čtyř měsíců, v průběhu této doby se uskuteční celkem 16 setkání. Každé v rozsahu
90 minut. Lektor postupně provádí děti předem připravenými tématy jako láska, přátelství, odvaha, síla,
ale i moc, peníze, závislosti, nemoci a smrt. Na každé téma je zpracován příběh, který klade na účastníky
skupiny nároky na rozhodnutí. Snahou je, aby si účastníci osvojili správné vzorce rozhodování, získali
dostatek informací o dané situaci, zvážili důsledky a poté se rozhodli. Na závěr programu předá lektor
zákonným zástupcům informace o aktivitě jejich dítěte ve skupině, vyzdvihne jeho silné stránky, doporučí
oblasti, kde dítě posílit.

Ancora
Ancora je resocializační program, který probíhá formou skupinových sezení či individuálních konzultací.
Cílem programu je motivovat a podporovat mladistvé k zodpovědnějšímu a smysluplnějšímu
způsobu života. Spolupracujeme s rodinným prostředím, ukazujeme rodičům silné stránky jejich dítěte,
na kterých můžeme společně stavět a zároveň upozorňujeme na oblasti, které je potřeba dále rozvíjet.

„Držte se tří R:
• respektu vůči sobě,
• respektu vůči ostatním,
• responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy.“ (Dalajláma)
Komu pomáháme?
Program je určen dětem a mladistvým do 18 let věku, kteří se dopouštějí přestupků proti společensky
uznávaným normám.
Klienti do programu vstupují většinou na doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí, Probační
a mediační služby nebo státního zastupitelství.
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Co děláme?
•
•
•
•

Posilujeme volní a rozpoznávací schopnosti klientů programu.
Ukazujeme možnosti, jak řešit konfliktní a jiné zátěžové situace.
Hledáme s klienty společensky akceptovatelné formy trávení volného času.
Ukotvujeme vztahy v rodině, s vrstevníky a s lidmi v jejich okolí.

Průběh služby
Ancora zpravidla probíhá po dobu šesti měsíců, během kterých každý klient absolvuje minimálně
16 a maximálně 23 schůzek. Jedno setkání trvá 60 až 90 minut. Konzultace probíhají formou terapeutické
práce s klientem. Lektor se zaměřuje na špatně zažité vzorce jednání, na rizikové faktory v chování
klienta. Smyslem je naučit klienta orientovat se správně v zátěžových životních situacích, ovlivnit proces
rozhodování v krizových momentech, přehodnotit žebříček hodnot a posílit pozitivní sociální vztahy.
Na poslední schůzce probíhá vyhodnocení spolupráce za přítomnosti rodičů klienta a je předán certifikát
o absolvování programu Ancora.

Další aktivity
Moderace případových konferencí
Případová konference je jedním z nástrojů sociální práce s rodinou v rámci multidisciplinární spolupráce
v oblasti SPOD. Je setkáním rodiny, blízkých osob a odborníků. Cílem případové konference je výměna
informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, vytvoření a propojení podpůrné sítě, hledání a stanovení
optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte.
Triangl zajišťuje moderování pro případové konference, které se konají pod hlavičkou oddělení sociálně
- právní ochrany dětí. Naše moderátorka hlídá strukturu, cíle jednání a vystupuje jako zcela nestranný
odborník.
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Statistika za rok 2019
Sanace rodiny

Triangl 2

•
•
•
•
•

•

počet klientů : 231

počet klientů: 39

počet konzultací: 1881
počet hodin podpory: 2191

Ancora

počet poskytnutých výkonů: 4520

•

úspěšnost klientů v plnění kroků
individuálního plánu: 78%

Moderace případových konferencí

•
•

počet klientů: 9

počet PK: 8
počet podpořených klientů: 32

Příběhy našich klientů
1.

NA ZAČÁTKU je příběh rodiny, kde se rodiče rozešli, současně museli opustit stávající bydlení a paní
Červené se nepodařilo najít nový byt. Děti (Tonička 3 roky a Jára 1,5 roku) byly proto umístěny k pěstounům
na přechodnou dobu. Rodina se potýkala s dluhy a hrozbou exekuce. Oba rodiče byli velmi mladí. Paní
Červená sama část dětství prožila v dětském domově a u pěstounů.
Paní Červená měla zájem získat děti do své péče a spolupracovala proto se střediskem Triangl. Aktuální
a neodkladná potřeba dětí spočívala ve vytváření podmínek pro přehledné a smysluplné potkávání se
s vlastními rodiči. V rámci multidisciplinární spolupráce tvořili paní Červená s pracovnicemi SAS, OSPOD
a doprovodné organizace pro pěstouny plán setkávání z hlediska: frekvence, délky a obsahu. Současně
bylo nutné pracovat na stabilizaci bytových podmínek a finančního rozpočtu tak, aby matka mohla budovat
zázemí pro své děti.
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PO ŠESTI MĚSÍCÍCH SPOLUPRÁCE došlo u paní Červené k výrazným změnám. Podařilo se jí sehnat alespoň
přechodné bydlení v azylovém domě a podala návrh k soudu na svěření dětí do své péče. Během tohoto
období dokázala udržet pravidelný kontakt s dětmi, kvalitně naplnit čas s nimi strávený a prohloubit tak
dobré citové navázání dětí na matku. Soud jejímu návrhu vyhověl a děti se mohly k paní Červené vrátit.

2.

NA ZAČÁTKU byly paní Bílé odebrány dvě děti (Klárka 4 roky a Stáňa 3 roky). Předcházelo tomu
přiznání paní Bílé pracovnici OSPOD, že s přítelem občas užívají nitrožilně pervitin a že ji partner bije
(např. za to, že špatně uklidila). Soužití však nechtěla ukončit, přítel dle jejích slov pracuje a stará se o její
děti. Prostředí pro děti bylo málo podnětné, matka se dětem dostatečně nevěnovala, děti pravděpodobně
strádaly po citové stránce. Dále byla v domácnosti špatná úroveň čistoty a pořádku. OSPOD podal návrh
na předběžné opatření o umístění dětí k babičce, kde jsou aktuálně umístěny v režimu pěstounské péče.
Paní Bílá s partnerem byli odkázání na adiktologickou službu a SAS.
POSUN V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI: pracovnice SAS paní Bílé pomohla navázat komunikaci s OSPOD
a zjistit požadavky, které má paní Bílá splnit, aby se mohla s dětmi vidět a v budoucnu se k ní mohly děti
vrátit. Pracovnice SAS pomohla domluvit společnou schůzku s doprovodnou organizací a pěstounkou.
Domluvila se jasná pravidla, jak budou kontakty s dětmi probíhat, komunikovaly se nejasnosti a nedodržení
těchto pravidel.
Paní Bílá se na pracovnici SAS obrací se svými nejistotami, mluví o plánovaných aktivitách na setkání
s dětmi a řeší reakce dětí po kontaktech. Dále paní Bílá pracuje na své stabilitě – práce, finance a vztah
s partnerem. Pracovnice SAS k ní bude dále docházet, aby si v dohledné době mohla podat návrh na zpětné
svěření dětí do její péče.

3.

NA ZAČÁTKU oslovila středisko Triangl sociální pracovnice OSPOD. Zakázkou bylo podpořit matku,
která pečovala sama o 3 děti. Prostřední z dětí, Karel 9 let, byl veden v §6, měl soudní dohled a paní Zelená
několikrát pracovnici OSPOD sdělila, že dá syna do ústavu, když se nezmění. Karel měl ve škole výchovné
problémy, nenosil pomůcky, doma s nikým moc nekomunikoval. Neměl se rád s otčímem. S otcem
nekomunikoval, protože vždy na schůzku přijel hodně opilý.
POSUN V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI: pracovnice SAS pomohla Karlovi a paní Zelené najít postupy,
které jim doma fungují. Proběhlo vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP). Karel měl díky
CTP fondu Nadace Terezy Maxové dětem zajištěno doučování a také víkendové pobyty a letní tábor. Nyní
má Karel pouze jednu 4, jeho chování se ustálilo na běžně tolerovatelném chování žáka páté třídy. Do
spolupráce byla zapojena i PPP a škola společně s Karlem a paní Zelenou dostali možnost konzultovat
to, co Karlovi nejde. Karel se stal obětí kyberšikany a vydírání se sexuálním podtextem, takže se sanační
pracovnice společně s Karlem a paní Zelenou zabývala i tímto tématem. Spolupráce s rodinou se postupně
blíží ke konci.
Jména všech klientů byla změněna.
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Seminář pro školy
Středisko Triangl realizovalo čtyři interaktivní semináře na téma SOCIÁLNÍ BYDLENÍ A ZKUŠENOSTI
S HLEDÁNÍM BYDLENÍ V SALINGERU.
Seminář byl určen pro studenty VOŠ a VŠ se zaměřením na sociální práci, sociální patologii a prevenci
a zdravotně sociální péči. Naším cílem bylo přiblížit studentům téma sociálního bydlení a poukázat
na problém obchodu s chudobou a potřebnost zákona o sociálním bydlení. Studenti měli možnost zapojit
se do diskuze, seznámit se s prací sociálních pracovníků ve vyloučených lokalitách a získat nové poznatky
o sociálním bydlení.

Praxe ve středisku Triangl
Vážíme si toho, že jsme akreditovaným pracovištěm Univerzity Hradec Králové. Vnímáme, že je důležité,
aby šel teoretický základ a praxe ruku v ruce. Ve středisku Triangl vítáme především střednědobé praxe,
kdy studentům chceme ukázat co nejvíce z přímé práce v terénu, aby měli jasnější představu, jak vypadá
sociální práce s ohroženými rodinami.
Jak to bylo s praxemi v roce 2019…
V roce 2019 jsme studentům věnovali 160 hod. Ve středisku Triangl jsme přivítali dvě skvělé praktikantky
z Ústavu sociální práce: Kláru Chaloupskou, která studovala 2. ročník bakalářského studia a Anetu Janigovou,
která byla v prvním ročníku magisterského programu.
Jak se dostat na praxi do střediska Triangl...
Ve středisku Triangl musí zájemce o praxi nejdříve vyplnit dotazník a následně přijít na nezávaznou osobní
schůzku se zástupcem vedoucí střediska. Náplní schůzky jsou především: motivace studenta, očekávání
od praxe, jaké cíle a zaměření by praxe měla splnit a jaké výstupy z ní student potřebuje. Dalším důležitým
aspektem praxe je, jaké jsou časové možnosti studenta praxi vykonávat.
Pro středisko Triangl je specifické i to, že jsme celokrajská terénní služba a vyžaduje se po praktikantech
dojezd do terénu – s tím je spojena investice času a peněz za jízdné, protože ne vždy mohou jezdit
s pracovníky. Pokud tato věc studenta neodradí, může být našim praktikantem.
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Obohacujeme se navzájem…
Studenti jsou pro sociální pracovníky střediska Triangl velkým přínosem. Pracovník má možnost
vyslechnout si názor na situaci rodiny, ve které působí, od člověka zvenčí. Svěží a nový pohled na potíže je
vždy inspirativní a vede pracovníka podívat se na věci z jiných úhlů. Dále čerpáme od praktikantů kreativitu
a nové podněty, jak obohatit naši službu.

Vzdělávání pracovníků
V uplynulém roce jsme si rozšiřovali znalosti např. na těchto kurzech:
Motivační rozhovory
Komunikační bedna
MAPA – tvoříme akční plány
CESTA - plánujeme alternativní zítřky s nadějí
Včasná pomoc dětem uprostřed rodičovského konfliktu
Možnosti využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb
Řešení konfliktních situací v týmové a klientské práci
Když je klientem rodina
Vedení rozhovoru s dětmi
Kontakt dítěte žijícího v NRP/ústavu s biologickou rodinou
Aktivizace klientů a vzájemná spolupráce vycházející z principů naladěné komunikace

Inspirovali jsme se novinkami v oblasti sociální práce s rodinou:
Mezinárodní konference Pozdrav dítěti - inovativní metody práce s dítětem a jeho rodinou
Inspirativní semináře pro inovativní přístupy v přímé práci s ohroženými dětmi a rodinami
Workshop Zkušenosti s aplikací nástroje Outcomes Star v českém prostředí SPO

Vyměňovali jsme si zkušenosti a sdíleli praxi na stážích:
SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice
Barevný svět dětí, z.s.
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Kde jste nás mohli potkat

Pracovní tým v roce 2019:

•
•
•
•
•
•
•

Komunitní plánování v Hradci Králové (pracovní skupina Rodiny s dětmi a mládeží), Náchodě a Dobrušce;

Mgr. Petra Kalmusová – vedoucí střediska Triangl, triangl@salinger.cz, tel. 774 807 011

Festival sociálních služeb v Náchodě;

Bc. Jana Ježková, DiS. – sociální pracovnice/zástupce vedoucí, jana.jezkova@salinger.cz, tel. 725 922 190

Kulatý stůl na téma Šikana, výchovné problémy a záškoláctví, Dobruška;
Kulatý stůl na téma Sanace, výchovné problémy, ústavní výchova a syndrom CAN, Dobruška;
Setkání sociálních služeb se zástupci měst a obcí, Rychnov nad Kněžnou;
Konference Efektivní podpora zdraví osob ve vyloučených lokalitách;

Ilona Přibylová – pracovnice v sociálních službách, ilona.pribylova@salinger.cz, tel. 773 660 079
Mgr. Vendula Topinková – sociální pracovnice, vendula.topinkova@salinger.cz, tel. 720 037 517
Mgr. Iveta Reslová – sociální pracovnice, iveta.reslova@salinger.cz, tel. 725 922 206
Mgr. Markéta Jindrová Rejmanová – sociální pracovnice, tel. 727 904 238

Platforma pro sociální bydlení.

Bc. Sabina Zdráhalová – sociální pracovnice, tel. 776 027 565

Provozní doba

Dále pro vás pracovali:

Ambulantní forma poskytování

Terénní forma poskytování

pondělí		
úterý		
středa		
čtvrtek
pátek		

pondělí		
úterý		
středa		
čtvrtek		
pátek		

8:00 - 12:00
8:30 - 10:00
8:30 - 12:00

8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00 (po předchozí dohodě)

Bc. Jana Čápová

Mgr. Jana Macková

Mgr. Libor Hanzlíček

Mgr. Tereza Maurerová

Mgr. Radka Janebová, Ph.D

Mgr. Lada Neradová

Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.

Mgr. Radka Volejníková

Mgr. Jan Kubinec

Mimo uvedené časy v rozmezí pondělí – pátek po individuální dohodě.
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Děkujeme za přízeň
a spolupráci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evropskému sociálnímu fondu;
Ministerstvu práce a sociálních věcí;
Královéhradeckému kraji;
Městu Hradec Králové;
Městu Náchod;
Městu Nové Město nad Metují;
Městu Kostelec nad Orlicí;
Městu Dobruška;
Městu Rychnov nad Kněžnou;
Potravinové bance;
OSPOD Dobruška, OSPOD Hradec Králové, OSPOD Jaroměř, OSPOD Kostelec nad Orlicí, OSPOD
Náchod, OSPOD Nová Paka, OSPOD Nové Město nad Metují, OSPOD Nový Bydžov, OSPOD Rychnov
nad Kněžnou, OSPOD Vrchlabí.

Aktivity střediska Triangl byly do 30. 6. 2019 součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence
v Královéhradeckém kraji IV“, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost.
Salinger, z.s.
Leden 2020
Grafické zpracování a ilustrace: Kateřina Kesslerová
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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. Petra Kalmusová
774 807 011

Kontaktní údaje
Středisko Triangl
Třída Karla IV. 1222
500 02 Hradec Králové

www.salinger.cz
/triangl

triangl@salinger.cz

www.facebook.com/Salinger.zs

