Tr ia n gl
Zpráva o činnosti 2020

Úvodní slovo
Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, přátelé,
ti z vás, kteří někdy psali úvodní slovo a nepatří k těm, kteří s lehkostí psali slohové úlohy už jako děti, si
asi umí představit, jak mi nyní je. Dělám všechno možné a jiné, jen abych nemusela koukat do prázdného
„papíru“ a hledat v hlavě ten nápad…..o čem mám psát? Tomu samozřejmě předcházelo x dní, kdy jsem si
kladla stejnou otázku, zavrhovala jedno téma za druhým a čekala, až TO přijde samo. Nepřišlo.
Vím, že nechci psát, jaký uplynulý rok byl, co nám přinesl, vzal, co nás naučil atd. Vím, že nechci ani koukat
dopředu. Znáte ten citát: „Chceš-li pobavit Boha, seznam ho se svými plány.“ To jediné, co máme, je teď. A je
fajn si přítomnost užívat naplno, vědomě. Proto pokud jste dočetli až sem, nechte si naši aktuální ZOČku
otevřenou na stole. Uvařte si kávu nebo čaj, pohodlně se posaďte a v klidu si projděte následující strany.
Přeji Vám pěkně strávenou chvíli.

Petra Kalmusová
vedoucí střediska Triangl
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Koncepce střediska
Poslání
Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Triangl je podporovat rodiny s dětmi ve zvládání
obtížných životních situací, které nedokáží samy vlastními silami překonat. Společně hledáme bezpečnější
a klidnější cestu jejich životem. Východiskem naší práce je program Sanace rodiny.
Naše služby poskytujeme rodinám s dětmi žijícím v Královéhradeckém kraji.

•

rodinám, kde rodiče jsou omezeni nebo zbaveni rodičovské odpovědnosti a současně jim nezůstalo
právo se s dítětem stýkat (včetně rodičů, kteří dali dítě k adopci);

•

pěstounským rodinám (příbuzenská i zprostředkovaná pěstounská péče).

Cíle
Pomoci rodině obnovit stabilní a bezpečný domov pro zdravý rozvoj dětí v rodině podporou a posilováním:

•
•
•

nalezení vlastního řešení obtížné životní situace;
samostatnosti při zajištění potřeb dětí;
kladného vztahu mezi dítětem a jeho rodinou.

Rodinou, pro účely poskytování naší služby, rozumíme: matka/otec, děti a další osoby ovlivňující a podílející
se na péči o dítě a jeho výchově.

Principy

Nabídkou sociálních služeb směřujeme ke stabilizaci rodinné situace uživatelů a pracujeme s nimi především
v jejich přirozeném prostředí rodiny. Spolupracujeme s dalšími službami a institucemi tak, aby naše služba
byla dostatečně efektivní a naplňovala naše poslání.

•

Individuální přístup – Služby poskytujeme na základě individuálního plánu klienta, klienta a jeho
rodinu vnímáme jako jedinečný celek se svými potřebami, služby přizpůsobujeme potřebám uživatelů
jak z časového hlediska, tak z pohledu zakázky uživatele.

•

Spolupráce zúčastněných institucí – Služby poskytujeme za účasti více institucí, jejich činnost na
sebe navazuje a tvoří komplex poskytovaných služeb.

•

Aktivní zapojení klienta – Klienta vnímáme jako rovnocenného partnera při řešení jeho situace.
Poskytované služby jsou koncipovány jako aktivní oboustranná spolupráce klienta a pracovníka.

•

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ve věku 0-18 let, kde je dítě umístěno v systému náhradní rodinné
péče nebo ústavní výchově, je v zájmu dítěte mít s rodičem bezpečný a pravidelný kontakt či rodiče chtějí
pracovat na návratu dítěte zpět domů.

Dodržování lidských práv – Vytváříme podmínky, v nichž jsou naplňována práva uživatelů, nárok na
poskytnutí služby při dodržení stanovených pravidel zaručujeme všem bez rozdílu.

•

Odbornost – Garantujeme poskytování odborných sociálních služeb pracovníky, kteří naplňují
požadavky dané zákonem, dále se vzdělávají a prohlubují své znalosti.

Služba není určena:

Základní činnosti

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ve věku 0-18 let nacházející se v situaci, se kterou si nevědí rady a která
ohrožuje zdravý a bezpečný vývoj dítěte. Takové situace jsou spojeny například s péčí o dítě, výchovou
dítěte, komunikací v rodině, jednání s úřady a dalšími odborníky.

•

rodinám, ve kterých bylo prokázáno nebo je vyšetřováno podezření z týrání nebo zneužívání dětí
rodinným příslušníkem, se kterým je rodina v kontaktu (platí i u dětí, které jsou umístěny v náhradní
rodinné péči nebo ústavní výchově);

•

rodinám, jejichž člen je závislý na návykových látkách nebo trpí závažnou psychickou poruchou, odmítá
léčbu a tato skutečnost by bránila smysluplné spolupráci;

•

rodinám, kde rodič má částečně omezenou svéprávnost a nesouhlasí se spoluprací s jeho opatrovníkem;
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Triangl poskytuje dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. základní činnosti v rozsahu úkonů:

•

výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti – 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 v konkrétně
vyspecifikovaných situacích;
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•

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.

Základní činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím konkrétních služeb, které jsou poskytovány
bezplatně.

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

„Nejlepší cesta k poskytnutí pomoci dítěti je rozvoj a posílení rodiny jako celku.“
(Insoo Kim Berg)

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.
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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,…).

Průběh služby
S klienty se potkáváme v jejich přirozeném prostředí nebo v kanceláři střediska. Během prvních návštěv
s rodinou hlavně 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.

Projekt Návazná podpora
rodin v ohrožení
Projekt „Návazná podpora rodin v ohrožení“ významně doplňoval naši hlavní práci s ohroženými rodinami
v rámci sociální služby. Realizovali jsme preventivní a resocializační programy, moderaci případových
konferencí a nově jsme v rámci socioterapeutické práce s rodinou nabídli klientům metodu Sandplaying.

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.
Program Triangl 2 je určen pro děti a mládež ve věku 10 - 15 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.

Průběh programu
Děti a mladistvé do programu Triangl 2 zpravidla doporučí kurátor. 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.
Na závěr programu předává lektor zákonným zástupcům informace o aktivitě jejich dítěte ve skupině,
vyzdvihne jeho silné stránky, doporučí oblasti, kde dítě posílit.
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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.
Program Ancora je určen dětem a mladistvým do 18 let věku, kteří se dopouštějí přestupků proti
společensky uznávaným normám.
Průběh programu
Klienti do programu vstupují většinou na doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí, Probační
a mediační služby nebo státního zastupitelství. Za dobu šesti měsíců každý klient absolvuje minimálně 16
a maximálně 23 schůzek. Jedno setkání trvá 60 až 90 minut. Konzultace probíhají formou socioterapeutické
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.

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.

Sandplaying
V rámci terapeutického pískoviště, v mezinárodním jazyce nazývaného Sandplaying, dítě (rodina, dospělý)
zobrazuje svůj aktuální vnitřní svět a my se tak můžeme společně přiblížit jeho momentálním potřebám,
zájmům, emocím, myšlenkám, nahlédneme více do jeho vztahů, představ o sobě a druhých, o světě.
Pískoviště využívá naše vyškolená lektorka v rámci socioterapeutické práce s rodinou. Sandplaying je
jedním z možných nástrojů, jak navázat kontakt s dítětem, získat o něm hodnotné informace a působit na
něj ve směru náhledu, přijetí či změny toho, co je potřebné.
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Podporujeme klienty
NEPŘETRŽITĚ
V březnu 2020 Vláda ČR vyhlásila nouzový stav a s tím zavedla mimo jiné i opatření o pozastavení činnosti
sociálních služeb po dobu nouzového stavu. Neuměli jsme si představit, že necháme naše klienty v této těžké
době bez podpory, a proto se všichni pracovníci střediska Triangl přesunuli z terénu do on-line prostoru.
V rámci Home office jsme začali poskytovat telefonické konzultace, které naši klienti mnohdy využili
i několikrát do týdne. Pokud klienti disponovali odpovídající technikou, konzultovali jsme skrze videohovory
prostřednictvím sociální sítě Facebook a komunikačního kanálu Skype. Našim klientům jsme nabízeli také
možnost písemné komunikace skrze sociální síť Facebook, e-mailové adresy pracovníků či poštu. V období
od 18. 3. do 24. 4. 2020 poskytli pracovníci střediska Triangl celkem 559 sociálních služeb svým klientům.
Dohromady to bylo 146 hodin přímé práce a celkově 320 kontaktů skrze telefon, Skype, Facebook, e-mail
nebo poštu. Klienti se na nás nejčastěji obraceli s žádostí o pomoc v oblasti zajišťování základních potřeb
(potraviny a hygienické pomůcky, výpočetní technika pro online výuku, finance-ztráta výdělku), dále řešili
vztahové potíže v rodině či hledali psychickou podporu a informace spojené s onemocněním COVID-19.
Využívání on-line prostoru nám otevřelo nové možnosti v práci s klienty. Na podzim roku 2020 byl opět
vyhlášen nouzový stav, ale tentokrát bylo terénní poskytování sociální služby možné. Nicméně určitou
měrou jsme stále využívali vzdálenou formu komunikace například pro zajištění doučování pro děti,
konzultace v případě nemoci klienta či pro realizaci multidisciplinárních setkání.

Naše NOVINKA: on-line
doučování
Velice nás těší zájem, zejména studentů, o dobrovolnickou práci pro rodiny našeho střediska. Ke konci roku
jsme spolupracovali s osmi studentkami a jedním dobrovolníkem z řad veřejnosti. Někteří z nich si
takto u nás mohli splnit školní praxi.
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V době, kdy základní školy nemohly realizovat prezenční výuku, rodiče a děti z “našich” rodin vítali každou
pomoc s učením. A to i přesto, že nebylo možné se setkávat osobně, ale “jen” na dálku s pomocí počítače
a sociálních sítí. I pro nás v Trianglu byla tato situace nová, nikdy v minulosti jsme nezaznamenali takový
zájem o doučování dětí. Oslovili jsme proto Univerzitu Hradec Králové a ve spolupráci s Kariérním centrem
vyhlásili nábor dobrovolníků na on-line doučování. Nastalá situace nám v tomto paradoxně pomohla,
protože odpadla nutnost dojíždění dobrovolníků do místa bydliště dítěte a tím se vlastně zlepšily podmínky
pro doučování.
Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich investovaný volný čas, snažíme se být jim ve všem maximálně
nápomocni, aby výsledkem naší spolupráce byl příjemný pocit z dobře odvedené práce. Těšíme se také na
to, až bude možné – a snad už brzy - všem dobrovolníkům osobně poděkovat a získané zkušenosti probrat
u šálku kávy.
Naši dobrovolníci: Martina Dvořáková, Pavlína Faistová, Tereza Hlaváčová, Kateřina Kopiarová, Tereza
Kunická, Tomáš Luňáček, Nikola Pánková, Veronika Sokolářová, Martina Žouželková.

Statistika za rok 2020
Sanace rodiny

Ancora

•
•
•
•
•

počet klientů : 190

•

počet rodin: 70

Moderace případových konferencí

počet hodin podpory: 2506

•
•

počet poskytnutých výkonů: 5439
úspěšnost klientů v plnění kroků
individuálního plánu: 78%

Triangl 2

•

počet klientů: 16
počet PK: 3
počet podpořených klientů: 14

Sandplaying

•

počet klientů: 2

počet klientů: 12

Příběhy našich klientů
Pravda očima dítěte
Barunka se narodila rodičům, kteří se rozešli, když byla ještě miminko. Otec si Barunku bral na stanovené
víkendy k sobě. Když vyšlo najevo, že matka péči o Barunku nezvládá, otec se rozhodl požádat o svěření
Barunky do své péče. V té době žil už s jinou partnerkou, které Barunka, když povyrostla, začala říkat
mami. Nevěděla však, že to není její biologická maminka. Když jí byly 4 roky, začala do rodiny dojíždět
pracovnice Trianglu na žádost OSPOD. A mimo jiné jí byl otcem sdělen tento příběh. S ním a jeho partnerkou
začala pracovnice postupně pracovat na tom, aby Barunce pravdu o matce sdělili a to čím dříve, tím lépe.
Pochopitelně měli velké obavy, jak to přijme. Pracovnice se snažila rodiče podporovat a zodpovědět
veškeré jejich otázky. Sepsali si společně všechna PRO a PROTI pravdu sdělit a PRO a PROTI pravdu nesdělit.
V této oblasti byl velmi nápomocen i psycholog, ke kterému s Barunkou v danou dobu docházeli. Jednoho
odpoledne se odhodlali. Barunku si posadili mezi sebe na gauč a začali si prohlížet fotky, na kterých byla
jako malé miminko s pro ni neznámou ženou. A pravda byla venku. Jaká byla reakce Barunky? “Tohle je
maminka, která mě měla v bříšku a ty jsi maminka, která mi kupuje věci a má mě ráda.”
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Škola, škola, škola
Marcelka, Fanda a Štěpánek žijí s maminkou a babičkou. Jejich rodiče jsou rozvedení, maminka má zdravotní
omezení. Pracovnice Trianglu začala do rodiny dojíždět na jaře 2019. Za tu dobu se v rodině událo hodně
věcí. Děti docházely do školy nepravidelně, měly hodně zameškaných hodin a škola si také stěžovala na
špatnou hygienu. Pracovnice tak maminku podporovala hlavně v tom, aby Marcelka, Fanda a Štěpánek do
školy chodili pravidelně a měli čisté oblečení. Doprovázela ji také na pravidelné schůzky do školy, kde se
situace průběžně vyhodnocovala. Společně se podařilo zajistit pro děti obědy ve škole. Během minulého
roku se dvě starší děti na půl roku odstěhovaly k otci. Přechod do péče otce se ze začátku zdál dobrý, ale
po půl roce se děti opět vrátily k matce a do stejné školy. Po návratu dětí přešlo vyučování na distanční
výuku. Pracovnice mamince pomáhala s nastavením nového režimu vzdělávání dětí. Přes nadaci zajistila
dětem počítač a online doučování s dobrovolnicí. Díky tomu mají Marcelka, Fanda a Štěpánek kontakt se
spolužáky a učiteli alespoň na dálku. S dobrovolnicí si pak odpoledne udělají úkoly.

Fenomén rodné číslo
Středisko Triangl bylo osloveno OSPOD, aby pomohlo paní Novákové se zařízením mateřské školky pro
Mirku a Karlíka. Děti se narodily českým rodičům ve Velké Británii, nemají české rodné listy a česká rodná
čísla. Kvůli tomu nemají ani pediatra. Školka však požaduje potvrzení o očkování a zdravotním stavu dětí.
Paní Nováková společně se sociální pracovnicí Trianglu hledá řešení. Pracovnice kontaktuje organizace
pro cizince s prosbou o pomoc. Organizace odpovídají, že takovou zkušenost nemají a nemohou paní
Novákové pomoci. Pracovnice se s paní Novákovou obrací na matriku, která sděluje následující postup:
nechat si přeložit anglické rodné listy soudním překladatelem, zajet na úřad do Prahy pro vydání osvědčení
o státním občanství, dojít na matriku a zažádat o vystavení českých rodných listů a českých rodných
čísel. Paní Nováková však nemá našetřeno dostatek peněz na překlad rodných listů a na cestu do Prahy.
Společně s pracovnicí požádala o finanční prostředky z Tříkrálové sbírky. Po uplynutí doby půl roku získala
paní Nováková české rodné listy a česká rodná čísla, zajistila lékaře a přihlásila děti do školky.
Jména všech klientů byla změněna.
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Kde jste nás mohli potkat

Pracovní tým v roce 2020

•

Komunitní plánování v Hradci Králové, Náchodě a Dobrušce;

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

•

Kulatý stůl na téma Domácí násilí, syndrom CAN, šikana, OSPOD Dobruška;

Mgr. Lada Neradová – soc. pracovnice/zástupce vedoucí, zastupce.triangl@salinger.cz, tel. 725 922 190

•

Kulatý stůl na téma Ústavní výchova, formy svěření dítěte do péče, práce OSPOD v rodině s ohroženými
dětmi, OSPOD Dobruška;

Ilona Přibylová – pracovnice v sociálních službách, ilona.pribylova@salinger.cz, tel. 773 660 079

•

Kulatý stůl na téma Výchovné problémy, záškoláctví, spolupráce školy a OSPOD, OSPOD Dobruška;

•

Kulatý stůl k primární prevenci na téma Záškoláctví, NPI ČR, krajské pracoviště HK;

•

Platforma dostupného bydlení Královéhradeckého kraje;

Mgr. Markéta Jindrová Rejmanová – sociální pracovnice, marketa.jindrovarejmanova@salinger.cz,
tel. 727 904 238

•

Regionální platforma Královéhradeckého kraje k projektu Krajská rodinná politika;

Bc. Sabina Zdráhalová – sociální pracovnice, sabina.zdrahalova@salinger.cz, tel. 776 027 565

•

Platforma pro sociální bydlení.

Bc. Julianna Cubera – sociální pracovnice, julianna.cubera@salinger.cz, tel. 601 183 613

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

Dále pro vás pracovali:

Provozní doba
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)

Mgr. Radka Janebová, Ph.D

Bc. Nikola Pečenková

Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.

Bc. Erika Klimešová

Mgr. Jan Kubinec

Mgr. Lenka Bílá

Mgr. Radka Volejníková

Natálie Firýtová

Mgr. Sabina Horáková

Mgr. Eva Klabanová

Mgr. Tereza Čejková, DiS.

MUDr. Hadaš Lubomír, Ph.D.

Bc. Martina Tománková, DiS.

MUDr. Julie Hadašová

Mgr. Linda Češková

Mimo uvedené časy v rozmezí pondělí – pátek po individuální dohodě.
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Donátoři
Ministerstvo práce a soc. věcí;

Královéhradecký kraj;

Město Hradec Králové;

Město Dobruška;

Město Náchod;

Město Nový Bydžov;

Město Kostelec nad Orlicí;

Město Nové Město nad Metují;

Město Rychnov nad Kněžnou.

Děkujeme za přízeň a spolupráci:
•

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 Trutnov;

•

Kariérnímu centru UHK;

•

Knihovně Černilov;

•

Mluvmespolu.cz;

•

Potravinové bance Hradec Králové;

•

Probační a mediační službě, středisko Hradec Králové;

•

Sociálnímu šatníku Hradec Králové.
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Kontakt
Zřizovatel
Salinger, z.s.
Sukovy sady 660
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 /25a
500 02 Hradec Králové

www.salinger.cz
/triangl

triangl@salinger.cz

www.facebook.com/Salinger.zs

