Tr ia n gl
Zpráva o činnosti 2021

Úvodní slovo
Milé čtenářky, milí čtenáři, kolegyně a kolegové,
slovo RODINA rezonuje v naší trianglácké kanceláři každý pracovní den. Když jsem začala studovat sociální
práci, zjistila jsem, že rodina ač zákonem chráněná, není zákonem vůbec definovaná. A vlastně si říkám,
že je to dobře. Těžko jazykem právnickým popsat, co vám význam slova rodina pojmenují až osobní
prožitky. Pro mě tak rodina třeba znamená… výlety s prarodiči, na kterých jsme vždy zpívaly z plna hrdla
lidové písničky. Nedělní odpoledne s našima, bábovkou „olejovkou“ a filmem pro pamětníky. Prázdniny na
chalupě, kdy jsme chodili sbírat maliny, ze kterých nám pak babička vyšlehala báječnou sněhovou pěnu.
Vánoční procházky do lesa s nadílkou pro zvířata. Mohla bych vzpomínat dál. Nejen vzpomínat, společné
rituály máme v naší rodině stále. Jsou to neobyčejně obyčejné okamžiky, které jsou jedním z dílků do mé
skládačky rodina. V rodinách, které máme ve službě, proto často s klienty po takových rituálech společně
pátráme. Rituály má každá rodina, jsou jedinečné, jsou jejich. Jen někdy zapadnou pod tíhou jiných starostí.
Stojí za to je oživit. Rituály dávají dětem a rodičům pocit zázemí, bezpečí, sounáležitosti, jistoty. Stojí za to
rodinám pomáhat naplňovat jejich slovo RODINA.

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 nedokážou 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.
Rodinou, pro účely poskytování naší služby, rozumíme: matka/otec, děti a další osoby ovlivňující a podílející
se na péči o dítě a jeho výchově.
Nabídkou sociálních služeb směřujeme ke stabilizaci rodinné situace klientů 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.

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.
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.
Služba není určena:

•

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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•

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.

Principy
•

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, jejichž 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.

•

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.

Základní činnosti
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 škola, základní škola, pediatr)
s rodinou a dítětem, které je ohrožené na sociálním, zdravotním a/nebo psychickém vývoji.
Základním principem sanace rodiny je pomoc dítěti prostřednictvím pomoci jeho rodině. Zájem a potřeby
dítěte jsou vždy na prvním místě.

„Nejlépe vychované děti jsou ty hodně chované.“
(Ilona Přibylová)

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, a to zpravidla jedenkrát
týdně na jednu hodinu. Během prvních návštěv s rodinou především 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. Naši spolupráci průběžně vyhodnocujeme. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, býváme
v úzkém kontaktu s oddělením sociálně-právní ochrany dětí (dále 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 dalšími 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.
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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 pro děti a mládež. Skupina má 5-8 členů
a je sestavena tak, aby k sobě účastníci měli věkově i 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 a doporučí oblasti, ve kterých dítě posílit.
Program Triangl 2 očima lektora
Spolupráce v rámci preventivního programu Triangl 2 probíhala již od počátku velmi dobře. Díky domluvě
paní kurátorky a místních základních škol se do programu dostaly děti zcela odpovídající smyslu programu.
Měly problémy ve vztazích se spolužáky, špatný prospěch, objevovala se témata spojená s komunikací
v rodině i s vrstevníky. Jedná se o situace, které jsou v prvopočátku méně rizikové a jsou tak vhodné
pro preventivní působení. Je zde předpoklad trvalého zlepšení.
Schůzky probíhaly v prostorách místního nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které jsou více než
vhodné pro fungování skupiny. Děti i rodiče byli velmi motivovaní a tak se neobjevovaly neomluvené
absence. Klienti programu k setkáním přistupovali aktivně a zodpovědně, měli zde možnost se nenásilnou
formou zamýšlet nad svým fungováním, zažít pocity nejistoty či naopak důvěry, získat zpětnou vazbu
i ocenění. Vše probíhalo v bezpečném prostředí pravidel, které si sami nastavili. Měli možnost udělat si
jasno v hodnotách a v tom, co je pro ně důležité.

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.
7

Program Ancora je určen dětem a mladistvým do 18 let věku, kteří jsou prvopachatelé činů jinak
trestných nebo spáchali provinění.
Průběh programu
Klienti do programu vstupují většinou na základě 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. Lektor se zaměřuje na špatně
zažité vzorce jednání a 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. Jedná se o setkání 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.
Středisko Triangl zajišťuje moderování případových konferencí, které se konají pod hlavičkou oddělení
sociálně-právní ochrany dětí. Naše moderátorka hlídá strukturu, cíle jednání a vystupuje jako zcela
nestranný odborník.

„Případová konference je optimální nástroj, jak nalézt takový způsob pomoci
ohroženým dětem, aby ze sebe rodiče vydali to nejlepší, co v nich existuje,
a dokázali to využít pro své dítě a pro zlepšení situace celé rodiny.“
(I. Simek Lefeuvre)

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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Statistika za rok 2021
Sanace rodiny

Ancora

•
•
•
•
•

počet klientů : 224

•

počet rodin: 76

Moderace případových konferencí

počet hodin podpory: 2564

•
•

počet poskytnutých služeb: 5693
úspěšnost klientů v plnění kroků
individuálního plánu: 75%

Triangl 2

•

počet klientů: 16
počet PK: 15
počet podpořených klientů: 30

Sandplaying

•

počet klientů: 3

počet klientů: 71
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Příběhy našich klientů
Multidisciplinární spolupráce
Spolupráce s rodinou Tomešových v rámci programu Sanace rodiny byla zahájena na základě doporučení
sociální pracovnice na obci, která s rodinou již spolupracovala ohledně financí. Oblasti spolupráce ze strany
sociální pracovnice na obci byly – výchova a rozvoj dětí, příprava na nástup dětí do 1. třídy. Proběhla úvodní
seznamovací schůzka na místním obecním úřadu, kde matce byla představena služba a následně vznikla
dohoda o zahájení spolupráce. Otec se úvodní schůzky nezúčastnil.
V rodině žije matka, otec, dvojčata Honza a Sabina (6let) a dcera Petra (5 let). Honza a Sabina mají odklad
školní docházky, takže aktuálně společně se svojí sestrou Petrou navštěvují předškolní ročník v místní
mateřské škole. Mateřská škola opakovaně sdělovala, že děti chodí do školky nedostatečně vybavené,
nemají zaplacené obědy a další poplatky, jsou opožděné ve svém vývoji, dvojčata nerespektují autoritu
učitele, mají významné konflikty se spolužáky i mezi sebou.
Zpočátku spolupráce jsme mapovali rodinnou situaci, v rámci které proběhla společná schůzka se sociální
pracovnicí na obci, učitelkou dětí z mateřské školy, sanační pracovnicí a matkou. Otec se spolupráci
se službou nadále vyhýbá. V rámci této schůzky bylo vyhodnoceno, jak děti fungují ve školce, jaké jsou
jejich potřeby a co rodina může udělat pro to, aby se situace dětí zlepšila. Byly dohodnuty okruhy,
na kterých bude matka pracovat spolu se sanační pracovnicí – režim dne pro děti, naplnění volného času
dětí a věnování individuální pozornosti rodičů dětem.
Sanační pracovnice o těchto tématech hovoří s matkou na pravidelných schůzkách v rodině a nabízí
možnosti, jak nové věci nastavovat. Rodina si z nabízených možností vybere to, co je jim blízké. Po 3 měsících
spolupráce proběhla druhá vyhodnocovací schůzka s MŠ, sociální pracovnicí na obci, sanační pracovnicí,
matkou a nově i ředitelkou ZŠ. Byly zhodnoceny posuny – děti mají nastaven režim dne (obrázková metoda),
děti mají rozděleny své osobní věci a společně s matkou si připravují potřebné věci na druhý den. Rodiče
se snaží dětem individuálně věnovat, Honza a Petra již ve školce nemají problémy se spolužáky a učiteli.
Dohodnuto, že je potřeba se daným tématům dále věnovat, zejména Sabina potřebuje zvýšenou péči.
Sabina má velmi zátěžovou anamnézu, což se projevuje v jejím chování. Všichni zúčastnění se shodují, že by
Sabina potřebovala asistenta. Bylo dohodnuto, že matka zajde se Sabinou do pedagogicko-psychologické
poradny, aby před nástupem do 1. třídy bylo jasné, zda Sabina bude mít nárok na asistenta pedagoga
či nikoliv. Základní škola byla seznámena s rodinnou situací a je připravena všechny děti přijmout
do prvního ročníku a zajistit jim podmínky a příjemnou atmosféru pro zdárné studium.
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Spolupráce s rodinou nadále probíhá, jsou naplánované další vyhodnocovací schůzky s MŠ, ZŠ a sociální
pracovnicí na obci s cílem zajistit dětem co nejlepší podmínky pro jejich zdravý vývoj.

Doprovázení v době krize rodiny
Barbora, Jana a Mikuláš žili společně s otcem a matkou ve společné domácnosti. Matka se sociální pracovnici
sanace rodiny svěřila s tím, že již 15 let dochází k domácímu násilí na ní, ale nyní také na nejmladší dceři
Barboře, a to ze strany otce dětí. O této skutečnosti sanační pracovnice, společně s matkou, okamžitě
informovala orgán sociálně-právní ochrany dětí. V době příjezdu sanační pracovnice a sociální pracovnice
orgánu sociálně právní ochrany dětí se v rodině nacházel otec, který byl pod vlivem návykových látek
a choval se velmi agresivně ke všem členům domácnosti. Sociální pracovnice okamžitě vyhodnotily,
že děti nejsou v bezpečí. Matka za doprovodu sociálních pracovnic ohlásila domácí násilí na policii
a spolu s dětmi odjela do nejbližšího azylového domu. Se sanační pracovnicí dále spolupracovala zejména
na podání dokumentů pro nástup do azylového domu, psychologické podpoře matky i dětí a finanční
situaci. V azylovém domě vyšlo najevo, že matka po velmi náročné životní situaci dostatečně nezvládá péči
o děti a z tohoto důvodu byli Jana s Mikulášem umístěni do dětského domova. Nejmladší Barbora byla
předběžným opatření umístěna do pěstounské péče na přechodnou dobu. Po umístění dětí do náhradních
forem péče matka se sanační pracovnicí spolupracovala na nastavení bezpečných kontaktů s dětmi. Dále
na řešení její finanční situace. Posledním cílem spolupráce bylo docházení do sociální a adiktologické služby
z důvodu užívání návykových látek. Návykové látky matka užívala především jako únik z domácího násilí.
Sama však zmiňovala, že chce tuto životní situaci řešit. Za spolupráce všech dalších subjektů se podařilo,
aby matka nastoupila na detoxikační pobyt a následně absolvovala léčbu v zařízení, ve kterém může být
umístěna i s dcerou Barborou.

Jména všech klientů byla změněna.
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Další činnosti
Když nemůžete vy za námi, přijedeme my za vámi
Středisko Triangl oslovila paní Mgr. Dana Špicarová ze Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice s žádostí
o výkon exkurze na našem pracovišti. Bohužel kapacita střediska neumožňuje exkurze pro tak početnou
skupinu. Pracovnice střediska Triangl proto vyrazily dne 16. 11. 2021 za studenty oboru Sociální činnost
do Hořic představit fungování střediska.
Prezentace sloužila k doplnění výukového bloku Sociální práce s rodinou pro studenty z 3. a 4. ročníku.
Z důvodu karanténních opatření se prezentace pro 3. ročník uskutečnila v online podobě a pro 4. ročník
v podobě prezenční. „Abychom studenty zaujaly, rozhodly jsme se s kolegyní udělat prezentaci interaktivnější.
Využily jsme ilustrační obrázky, fotky z terénu, ze střediska, fotky týmu apod. Ty jsme doplňovaly slovním
výkladem.“ popisuje Bc. Julianna Cubera. V úvodu prezentace pracovnice seznámily studenty se třemi
programy, které středisko Triangl poskytuje, se zaměřením na program Sanace rodiny a to s ohledem
na aktuálně probíranou látku. Následně proběhla práce ve skupině s kazuistikou, jejímž cílem bylo mimo
jiné seznámit studenty s obrázkovými kartami, které pracovnice střediska Triangl často využívají při
práci s rodinou v terénu. Na základě kazuistiky si studenti vyzkoušeli definovat zakázky rodiny vhodné
pro spolupráci v rámci programu Sanace rodiny. „Pro nás se jednalo o novou příležitost, jak dát o sobě vědět,
jak prezentovat naši činnost a zároveň třeba i oslovit potencionální sociální pracovníky. V rámci prezentace jsme
se zaměřily i na osvětu a to ve smyslu poskytnutí náhledu studentům na situaci rodin v obtížné životní situaci.“
vysvětluje Mgr. Lada Neradová.
Studenti se do aktivit zapojovali, proběhla i krátká diskuze. Věříme, že setkání bylo oboustranně přínosné!

Den otevřených dveří ve středisku Triangl
Po třech letech jsme se rozhodly pozvat kolegy ze spolupracujících organizací k nám do střediska Triangl.
Vedoucí střediska Mgr. Petra Kalmusová navrhla: „Co říkáte tomu, že bychom uspořádaly Den otevřených dveří
a daly tak vědět o novinkách v našem středisku?“ Tým souhlasil a pro zájemce jsme dveře otevřely ve čtvrtek
7. října 2021.
Připravené bylo povídání o programech Sanace rodiny, Ancora a Triangl 2, případových konferencích
a Sandplaying. Účastníci se mohli seznámit s našimi prostory a pomůckami, které používáme při práci
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s rodinami v terénu. „K nahlédnutí byl například Focus Box (aktovka obsahující pracovní listy, maňásky,
otázkové karty a další pomůcky k mapování situace rodiny), obrázkové karty zjednodušující komunikaci s rodinou
a přenosné pískoviště s figurkami.“ popisují Bc. Julianna Cubera a Ilona Přibylová. Společné setkání jsme
využili k vzájemnému vylaďování spolupráce se všemi hosty a povídali jsme si o možnostech a limitech
jednotlivých služeb. Účastníky dnem otevřených dveří po celou dobu provázely pracovnice střediska Triangl
a k vytvoření příjemné atmosféry přispěly také tím, že připravily drobné občerstvení.
Dne otevřených dveří se zúčastnili kolegyně ze střediska Stopa čápa, Centra prevence Mandl, pracovnice
z rané péče, oddělení poradenství hradeckého Úřadu práce, pedagogicko-psychologické poradny, dětská
terapeutka, žáci střední školy se svou vychovatelkou z domova mládeže, …
Děkujeme za váš zájem. Rády jsme se všemi sdílely odborné poznatky!

Stáž pro studentky ze Slovenska
Velmi nás potěšilo, že středisko Triangl oslovily v rámci Erasmus+ dvě slovenské studentky doktorandského
studia sociální práce z Katolické univerzity v Ružomberku s žádostí o výkon stáže na našem pracovišti.
Jednalo se o novou výzvu a také příležitost, jak se profesně rozvíjet, získávat partnery a prezentovat naše
služby.
Slečny Katarína Mičková a Nikoleta Siváková k nám přijely v pondělí 29. 11. 2021 a zůstaly s námi
do čtvrtka 2. 12. 2021. V rámci stáže se studentky seznámily s celou organizací Salinger, z.s., chodem
samotného střediska Triangl, včetně všech tří programů se zaměřením na Sanaci rodiny. Byly jim
představeny metodiky střediska a konkrétní metody a techniky práce s klientem. Stážistky měly možnost
se účastnit konzultace s klientem přímo v terénu a vidět tak, jak přesně pracuje sociální pracovník
s rodinou v rámci programu Sanace rodiny. Dále se zúčastnily klientské porady střediska, získaly tak vhled
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do organizace práce na pracovišti a zároveň byly seznámeny s kazuistikami. V závěru stáže si studentky
prakticky vyzkoušely navrhnout postupy práce s rodinou, která jim byla představena včetně využití
pomůcky – Obrázkové karty.
V průběhu celé stáže jsme si vyměňovaly informace o fungování sociálního systému v daném státě
a mnohdy jsme narazily na významné odlišnosti, zejména v oblasti materiální a finanční podpory rodin
v ohrožení. Bylo pro nás velmi přínosné hovořit o těchto odlišnostech a zvažovat pro a proti jednotlivých
přístupů. Troufáme si tvrdit, že se jednalo o velmi podnětné setkání a doufáme, že bude příležitost
se znovu potkat.
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Kde jste nás mohli potkat
•

Festival sociálních služeb, Náchod;

•

Komunitní plánování v Hradci Králové, Náchodě;

•

Platforma SAS v Královéhradeckém kraji;

•

Regionální konference České asociace streetwork na téma SAS v síti služeb;

•

Regionální platforma Královéhradeckého kraje k projektu Krajská rodinná politika;

•

Setkání poskytovatelů preventivních programů, KÚ Královéhradeckého kraje;

•

Workshop pro sociální pracovníky na obcích, KÚ Královéhradeckého kraje.
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Praxe, dobrovolnictví a stáže
•

Studentská praxe – V termínu od 9. 3. – 23. 4. 2021 proběhla na našem pracovišti dobrovolnická praxe
v rozsahu 35 hodin.

•

Stáž pro Dokořán, z. s., SAS Archa – V červnu 2021 proběhla na našem pracovišti dvoudenní stáž.
Obsahem bylo seznámení se způsobem poskaytování sociální služby včetně financování a péče
o zaměstnance.

•

Stáž pro Barevný svět dětí, z. s. – 22. 7. 2021 jsme v Trianglu v rámci výměnné stáže přivítaly kolegyně
z Prahy. Po úvodním představení činnosti Salingeru, z. s. a střediska Triangl, jsme společně diskutovaly
nad námi připravovanou metodikou a kazuistikami z práce s vlastní rodinou, která má děti v pěstounské
péči na přechodnou dobu nebo dlouhodobé pěstounské péči.

•

Stáž pro Ecce Homo Šternberk, z. s., SAS Centrum pro rodinu, děti a mládež – Jednodenní stáž se
uskutečnila 7. 9. 2021. Zaměřena byla na metodické postupy střediska, financování služby, hodnocení
pracovníků a jejich rozvoj.

•

Stáž pro studentky Katolické univerzity v Ružomberku – Více viz str. 14

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

Mimo uvedené časy v rozmezí pondělí–pátek po individuální dohodě.
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8:00–18:00
8:00–18:00
8:00–18:00
8:00–18:00
8:00–18:00 (po předchozí dohodě)

Pracovní tým v roce 2021
Mgr. Petra Kalmusová – vedoucí střediska Triangl, triangl@salinger.cz, tel. 774 807 011
Mgr. Lada Neradová – soc. pracovnice/zástupce vedoucí, zastupce.triangl@salinger.cz, tel. 725 922 190
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 Luňáčková – sociální pracovnice, iveta.lunackova@salinger.cz, tel. 725 922 206
Mgr. Markéta Jindrová Rejmanová – sociální pracovnice, marketa.jindrovarejmanova@salinger.cz,
tel. 727 904 238, (do června 2021)
Bc. Sabina Zdráhalová – sociální pracovnice, sabina.zdrahalova@salinger.cz, tel. 776 027 565
Bc. Julianna Cubera – sociální pracovnice, julianna.cubera@salinger.cz, tel. 601 183 613
Kristýna Haasová, DiS.– soc. pracovnice, kristyna.haasova@salinger.cz, tel. 727 904 238 (od pros. 2021)
Dále pro vás pracovali:
Mgr. Radka Janebová, Ph.D

Mgr. Lucie Slámová

Bc. Martina Tománková, DiS.

Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.

Mgr. Jakub Josif

Natálie Firýtová

Mgr. Jan Kubinec

Mgr. Libor Hanzlíček

Mgr. Eva Klabanová

Mgr. Sabina Horáková

Mgr. Eliška Rusková

MUDr. Hadaš Lubomír, Ph.D.

Mgr. Radka Buršíková

Mgr. Tereza Čejková, DiS.

MUDr. Julie Hadašová
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Donátoři
Ministerstvo práce a soc. věcí

Královéhradecký kraj

Město Hradec Králové

Město Dobruška

Město Náchod

Město Rychnov nad Kněžnou

Město Kostelec nad Orlicí

Město Nové Město nad Metují

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;

•

Knihovně Černilov;

•

Potravinové bance Hradec Králové;

•

Probační a mediační službě, středisko Hradec Králové;

•

Sociálnímu šatníku Hradec Králové.
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Salinger, z.s.
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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

