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Úvodní slovo
Vážení přátelé a kolegové,

NEMÁM RÁDA povinná úvodní slova, nekonečné projevy a neustále rozkopané silnice, které mě brzdí při 
služebních cestách krajem. BAVÍ MĚ nové pracovní výzvy, interaktivní vzdělávací kurzy, kolegyně, které 
v minulém roce obohatily náš pracovní tým, i ti, kteří jsou v Trianglu stálicemi. BOJÍM SE neustále narůstající 
administrativy, jež se mě snaží odstřihnout od přímé práce s klienty, a že mi jednou náhle v kanceláři 
dojde kafe. TĚŠÍ MĚ, když se dočkáme ocenění za naši dobře odváděnou práci nebo když objevíme novou 
zajímavou odbornou knížku. ŠTVE MĚ vypadávající internet u mého počítače, neférové finanční společnosti 
a hlavně kupy nevyžádaných mailů s nabídkou všeobjímajícího vzdělávání, které denně zahlcují mou 
mailovou schránku. LÍBÍ SE MI barevné šanony, myšlenkové mapy a letošní změny v poskytování našich 
služeb… a že mám teď možnost poděkovat svým kolegům a partnerům za skvělou spolupráci.

A MÁM RADOST, že byť se může zdát, že jsem mluvila jen o sobě, tak ve skutečnosti jsem vám dala možnost 
nahlédnout do celého Trianglu. 

Mgr. Tereza Maurerová
vedoucí střediska Triangl
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Koncepce střediska
Poslání

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Triangl je podporovat klienty 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 problémy dětí ve výchovné 
oblasti.
Spolupracujeme s dalšími službami a institucemi tak, aby naše služba byla efektivní a naplňovala naše 
poslání.

Cílová skupina

Rodiny s dětmi od 0 do 18 let z Královéhradeckého kraje, které potřebují pomoc a podporu při zvládání 
rodičovských povinností 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 (náhledu) v oblastech: škola, mezilidské a rodinné vztahy, pracovní uplatnění, delikvence.

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

Principy

 • 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 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 ne. 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 klientům.

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

Základní činnosti
 
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:
 • doprovázení klienta do škol a jiných institucí. 

Sociálně terapeutické činnosti:
 • pomoc v krizi – Pomoc při akutní krizi uživatele či celé rodiny,

 • individuální rozhovor,

 • individuální, skupinové nebo rodinné terapeutické sezení pro klienty a jejich rodinné příslušníky u nich 
v domácnosti, nebo v prostorách služby.

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.

2 3



Sanace rodiny
Našim cílem je pomoci rodinám vytvořit stabilní a bezpečný domov pro jejich děti.
 
Komu pomáháme?

 • Rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci.

 • Rodičům, kteří mají dítě umístěné v zařízení ústavní péče.

 • Rodinám, které se připravují na návrat dítěte ze zařízení ústavní péče zpět domů.
 
Co děláme?

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

 • Podporujeme rodiče při výchově dětí (domácí pravidla, školní docházka, výchovné problémy dětí, atd.).

 • Pomáháme s komunikací v rodině.

 • Pomáháme rodinám při jednání s úřady, školami a dalšími odborníky (vyplňování žádostí, doprovody, 
atd.).

 
Průběh služby

Během prvních návštěv s rodinou hlavně mapujeme jejich situaci a hledáme s čím jim můžeme pomoci, 
seznamujeme je s podmínkami poskytování služby. S klienty se potkáváme v jejich přirozeném prostředí, 
nebo v kanceláři střediska. Setkáváme se zpravidla jedenkrát týdně a konzultace trvá většinou jednu 
hodinu. Naši spolupráci průběžně s rodinou vyhodnocujeme. Býváme v úzkém kontaktu s oddělením 
sociálně právní ochrany (OSPOD), s cílem co nejlépe zohlednit potřeby dětí. S rodinou dopředu mluvíme 
o tom, co budeme s pracovnicí OSPOD probírat.

S Petrou jsme se pořád hádaly. Chovala se, jako kdyby ona byla matka. Nedodržovala 
žádná moje pravidla. Pak se to stalo, Petru mi vzali. Bylo to těžké pro nás obě, zůstala 
jsem doma jen se svým mladším synem. Ale paní, která k nám začala docházet, mi 
pomohla. Naučila mě, jak lépe naslouchat svým dětem a jak řešit spory bez křiku a 
facek. Každým proběhlým sporem, který jsme společně probíraly, jsem se učila. Už jsem 
nebyla tak podrážděná a unavená. Pak se konečně Petra vrátila a nyní spolu vycházíme 
mnohem lépe. Občas se ještě pohádáme, ale nikdy to není jako dříve. Vyřešíme to 
spolu, a nebo zavolám paní, a ta mi poradí. Je dobré mít se na koho obrátit.
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Triangl 2
Cílem programu je motivovat a podporovat naše klienty k zodpovědnějšímu a smysluplnějšímu způsobu 
života.
 
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 dobrodružného programu se snažíme u dětí a dospívajících o posílení volních 
a rozpoznávacích schopností.

 • Učíme rozpoznávat složité situace a hledat jejich řešení.

 • 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

Program je realizován formou skupinových sezení. Zpravidla probíhá po dobu čtyř měsíců, v průběhu 
této doby se uskuteční celkem 16 setkání. Lektor programu se s dětmi setkává každý týden. Během těchto 
setkávání se skupina dostává do 14 situací, v kterých se účastníci učí rozhodovat. Objevují se témata jako 
láska, přátelství, odvaha, síla, ale i moc, peníze, závislosti, nemoci a smrt.

Ze začátku jsem nechtěl do skupiny vůbec 
chodit. Myslel jsem, že to bude jako u kurátora 
a že mi jen budou říkat, co mám dělat a co ne. 
Ale bylo to jiný. Lektora zajímal můj názor, co se 
mi stalo a co jsem v tu chvíli dělal. Bavili jsme se, 
co mě štve doma, ve škole, jaké mám průšvihy. 
Nakonec to bylo docela v pohodě. Fajn byly hry, 
co jsme tam hráli. Kámoši ve skupině říkali své 
zkušenosti a lektor k nám mluvil vždycky na 
rovinu.

6 7



Ancora
Cílem programu Ancora 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.
 
Komu pomáháme?

Program je určen dětem a mladistvým, 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.
 
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

Program je realizován formou skupinových sezení či individuálních konzultací.
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. Klienti jsou poučeni o svých právech 
a povinnostech. Je podepsána trojstranná smlouva mezi zúčastněnými subjekty.
Na poslední schůzce probíhá vyhodnocení spolupráce za přítomnosti rodičů klienta a je předán certifikát 
o absolvování programu Ancora.  
 

Jmenuji se Josef.  Bydlím v městečku dost malým na to, aby se tam stal dost velkej průšvih.
Máme takovou malou partičku, scházíme se denně v autobusový budce. Čutáme do kamínků, napijem se 
piva, ale jinak se celý dny nic neděje.
Asi proto jsme se s partou vloupali do chatičky na osadě. Napadlo to kápa naší party, Toma. Nikdo nebyl 
proti, možná se báli posměchu a ztráty místa v partě jako já. Tak jsem šel s nimi, i když jsem věděl, že 
to není správný, a že z toho bude děsnej průšvih. V chatce jsme vypili a snědli zásoby a sebrali nějaký 
drobnosti. Chytli nás dost brzy, asi za 5 dní.
A pak už to jelo. Velmi krátký vyšetření policajtama, kurátor a pracovník probační a mediační služby. 
Kdybyste náhodou nevěděli, co je to Ancora, tak já vám to klidně řeknu. Název je z latiny a znamená to 
kotva. Je to program pro lidi, kterým ještě není 18 let a něco provedli, jako já třeba s tou chatkou. Jo, a musí 
to bejt poprvý. Myslím, že mi ty sezení pomáhaj. Povidáme si tam o tom našem průšvihu, proč jsme to 
udělali, kdo to navrhnul, co doma na to, a jak to bude v budoucnosti. Jestli se jako můžu znovu namočit. 
Musíme tam přijít, kdybychom nepřišli, tak máme trest natvrdo. Věřím, že to dám, už kvůli mámě...a taky 
kvůli sobě…
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Přehled roku 2016
V LEDNU 2016 vstoupil Triangl do projektu, který má trvání 3,5 roku, proto leden byl ve znamení seznamování 
s novými povinnostmi, který tento projekt vyžaduje. Zima přinesla mnoho nového. Nově začala spolupráce 
v programu Sanace rodiny s OSPOD Vrchlabí a také náš tým obohatily dvě nové posily - pracovnice Aneta  
na plný úvazek a pracovnice  Martina na dohodu. 

JARNÍ MĚSÍCE byly ve znamení zaučování nových kolegyň a stmelování nového týmu. Také propagace 
střediska v Městské knihovně Hradec Králové pomocí her pro děti, které se týkaly zdravého stravování.

V ČERVNU se středisko Triangl prezentovalo na tradičním festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci 
Králové a festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem. Lidé z laické i odborné veřejnosti už nás mají 
v povědomí, je však nutné nezapomínat na celo-organizační sounáležitost a proto jsme vyrazili s kolegy 
z celého Salingeru na společné vzdělávání do Pece pod Sněžnou.

Dobu odpočinku jsme si V LÉTĚ postupně užívali, ale okurková sezóna v Trianglu nehrozí ani o prázdninách, 
červenec byl ve znamení aktualizací vnitřních metodik.

KONEC PRÁZDNIN a začátek nového školního roku byl ve znamení návratů, nových příchodů a chystaných 
odchodů. Do týmu se vrátila externí lektorka skupin Triangl II Míša a nově do našich řad přišla Petra, 
taktéž lektorujicí naše skupiny. Do řad týmu sanačních pracovníků nastoupila Bára, která v září vystřídala 
nastávající matku Ladu. Naše řady obohatil také nový supervizor pan Jiří Drahota, kterému po téměř 
5 letech předala štafetu naše drahá Hellena Holečková.

ŘÍJEN byl plný PR akcí, které jsme si i přes nepřízeň počasí užili. Festival sociálních služeb v Náchodě, který 
se konal v městské knihovně a pak také celoorganizační odpoledne Den s úsměvem, který se konal již 
třetím rokem.
Styl práce s klienty máme každý svůj a rádi se od sebe navzájem inspirujeme. V rámci intervizního předávání 
zkušeností jsme si osvojovali práci s emo-kartami a různými socio-terapeutickými technikami. 

Na sklonku PODZIMU dostala organizace Salinger, z. s. Cenu kvality v sociální péči pro rok 2016  a my si 
jejího udělení velmi vážíme. 
Podzimní akcí byl také Den otevřených dveří v rámci Týdne vzdělávání dospělých při ÚP a konec roku 
završilo administrativní tempo, které vyvažovala společná setkání s kolegy v adventním čase.

Statistika za rok 2016

Celkový počet klientů   395  

Počet nových klientů    209  

Počet kontaktů   3828

Provozní doba
Ambulantní forma poskytování

pondělí  9:00 - 11:00
úterý  9:00 - 11:00
středa  9:00 - 11:00
čtvrtek   -
pátek  9:00 - 12:00

Terénní forma poskytování

pondělí  8:00 - 18:00
úterý  8:00 - 18:00
středa  8:00 - 18:00
čtvrtek  8:00 - 18:00
pátek  8:00 - 18:00

Mimo uvedené časy v rozmezí pondělí – pátek po individuální dohodě.
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Pracovní tým

Děkujeme za podporu 
a spolupráci v roce 2016

Mgr. Tereza Maurerová

Jana Ježková, DiS.

Bc. Ivan Košteyn 

Ilona Přibylová

Bc. Aneta Kundrátová, DiS.

Mgr. Lada Neradová (do srpna 2016)

Mgr. Barbora Celá (od srpna 2016)

Martina Bučková, DiS.

Mgr. Vít Čejka

Mgr. Michaela Čermáková, DiS.

Mgr. Alena Dostálová

MUDr. Lubomír Hadaš

MUDr. Julie Hadašová

Mgr. Radka Janebová, Ph.D

Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.

Mgr. René Hůlek

Mgr. Petra Zimová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Královéhradecký kraj

Město Hradec Králové

Město Nová Paka

Město Nový Bydžov

Město Kostelec nad Orlicí 

Město Nové Město nad Metují

Aktivity střediska Triangl jsou součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém 
kraji IV“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
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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. Tereza Maurerová

774 807 011

Kontaktní údaje

Středisko Triangl
Třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové

triangl@salinger.cz

www.salinger.cz 

www.facebook.com/Salinger.zs


