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Úvodní slovo
„Každému připadají hvězdy jiné. Tomu, kdo cestuje, ukazují cestu. Pro jiného jsou
to jen světélka na nebi. Pro vědce je to problém k řešení.“
Antoine de Saint-Exupéry

Vážení kolegové a přátelé,
každému může připadat středisko Triangl jiné. Tomu, kdo pracuje na OSPOD, rozšiřujeme možnosti
podpory pro ohrožené rodiny. Pro jiného jsme tvůrci resocializačních programů. Pro některé jsme partnery
při nejrůznějších pracovních jednáních. Zpráva o činnosti vám umožní nahlédnout na nejčastější podoby
Trianglu, které se nám v uplynulém roce 2017 podařilo realizovat. Zároveň se nám vloni podařilo získat nové
prostory pro poskytování našich služeb, další služební automobil pro cesty napříč celým Královéhradeckým
krajem a nové pracovnice, které obohatily tým Trianglu.
A bez koho by hvězda Trianglu nezářila a neměla jasný směr? Bez klientů, kteří mají chuť a odhodlán pokusit
se udělat krok ke změně, bez kolegyň, kolegů a dobrovolnic, kteří ji v roce 2017 věnovali svou energii, bez
partnerů a institucí, kteří s námi spolupracovali a bez donátorů, kteří nás podpořili.
Vám všem patří velký dík a těším se na další spolupráci v roce 2018!

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.

•• 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.

•• 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.
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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.
3

Aktivity 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

„Máme pět dětí, které milujeme. Moje maminka zemřela, když mi bylo dvanáct. Když se děti narodily, tak jsem
neměla rádce, jak děti vychovávat. Manžel se do prací v domácnosti a kolem dětí skoro nezapojuje. Zvládala
jsem zajistit, aby byly v čistotě, ale nevěděla, jak je zabavit přes den, aby se rozvíjely, jak mají. Byly pořád jen na
počítači nebo u televize.
Hodně jsem se toho naučila a od paní ze sociální služby. Hraní s nejmladší dcerou, která ještě nechodí do MŠ.
Kroužky pro školáky. Povídání s dětmi. Pravidelné prevence u zubaře. Je toho hodně, co bych mohla vyjmenovat.
Byla bych teď ještě ráda, aby i manžel trávil víc času s dětmi, potřebují ho.“
Marie N.

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 výchovy.
•• 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 zavést vhodné komunikační vzorce 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.
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Triangl 2
Cílem programu je motivovat a podporovat naše klienty k zodpovědnějšímu a smysluplnějšímu způsobu
života.

„I když jsem sem musel chodit kvůli kurátorce, tak nakonec to docela šlo. Nebylo to stejně nudný jako běžnej
pohovor. Bylo fajn, že nás tam bylo víc a šlo dělat zajímavý věci, bavili jsme se mezi sebou a často i něco hráli.
Lektorka se nás vyptávala na naše názory a zkušenosti. Něco mě tak úplně nebavilo, ale něco bylo fakt dobrý
a byla sranda.“
Karel M.

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 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 ve formě 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.
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Ancora

„Na začátku jsme se potkali všichni dohromady, já, máma, kurátor, probační úředník, vedoucí a lektor, s kterým
jsem se pak setkával. Řešilo se, proč jsem tady, a co se bude dál dít. Máma se doptávala na podrobnosti. Pak jsem
se scházel hlavně s lektorem. Mít u všeho mámu by nebylo vždycky dobrý, bylo fajn, že jsme si dost věcí mohli říct
jen s ním. Byl jsem tak víc upřímnej. Probrali jsme, co za průšvihy mám za sebou, co mě sem přivedlo, ale i jaké
mám plány do budoucna, co mě baví. Šlo o to, jak se příště rozhodovat, abych se znovu nedostal do průšvihu.“

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.

8

Roman B.

Další aktivity
Moderace případových konferencí
Zajišťujeme moderátorku pro vybrané případové konference, které se konají pod hlavičkou oddělení
sociálně právní ochrany dětí. Naše moderátorka hlídá strukturu a cíle jednání a vystupuje jako zcela
nestranný odborník.

Socioterapeutické aktivity pro rodiny
V Hradci Králové spolupracujeme s terapeuty, kteří pomáhají stabilizovat složité rodinné situace, řeší
způsoby komunikace mezi rodiči a dětmi, posilují rodičovské dovednosti a pomáhají hledat možné způsoby
řešení.
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Provozní doba
Ambulantní forma poskytování

Terénní forma poskytování

pondělí		
úterý		
středa		
čtvrtek
pátek		

pondělí		
úterý		
středa		
čtvrtek		
pátek		

9:00 - 11:00
9:00 - 11:00
9:00 - 11:00
9:00 - 12:00

8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00

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

Statistika za rok 2017
Celkový počet klientů

419		

Počet nových klientů

240		

Počet kontaktů

4148
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Přehled roku 2017
ve středisku Triangl
Leden - do nového roku jsme vstoupili s očekáváním a radostí a říkali si, co nám asi přinese.
Březen naplno rozjel spolupráci se síťaři v kraji. Jako celokrajská služba jsme se najednou začali zapojovat
do mnoha jednání, díky kterým jsme spojili síly s kolegy pohybujícími se v oblasti péče o ohrožené děti.
Jarní měsíce byly ve znamení odchodu Martiny Bučkové. A naše řady neposílil nikdo jiný, než staronová
kolegyně Lada Neradová.
Duben – realizovali jsme ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje školení o programu
Triangl 2 pro OSPODy. Účastnili jsme se setkání s ředitelem odboru bezpečností politiky a prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR, kde jsme mu mohli představit program Triangl 2 a jeho přínos pro
prevenci.
V červnu se středisko Triangl prezentovalo a zapojilo do doprovodného programu na tradičním festivalu
Divadlo evropských regionů v Hradci Králové.
Léto nám přineslo dvě personální změny, po dlouhých letech se rozhodl odejít kolega Ivan Košteyn
a zanedlouho po něm i Aneta Kundrátová. Místo nich nastoupily dvě skvělé sociální pracovnice Petra
Kalmusová a později, ke konci roku, Vendula Topinková.
V srpnu se ve velkém začaly rozjíždět programy Trianglu 2 a stávající lektory Vítka Čejku a Petru Zimovou
tak doplnili dva noví, kterými byli Lada Neradová a Jan Kubinec.
Září bylo ve znamení akce Dne s úsměvem. Účastnili jsme se také fajn sousedského setkání v centru města
Zaber Hradec!
V říjnu se přidala do týmu Trianglu Jana Čápová.
Listopad nám přinesl starosti s přípravou stěhování a
Prosinec radosti se zabydlováním nových kancelářských prostor a hezkou oslavu dvacátých narozenin
Salingeru.
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Kdo pro vás v týmu Trianglu
v roce 2017 pracoval:
Mgr. Tereza Maurerová - vedoucí střediska Triangl, triangl@salinger.cz, mobil: 774 807 011
Bc. Jana Ježková, DiS. – jana.jezkova@salinger.cz, mobil: 725 922 190
Bc. Ivan Košteyn - ivan.kosteyn@salinger.cz, mobil: 776 027 565
Ilona Přibylová – ilona.pribylova@salinger.cz, mobil: 773 660 079
Bc. Aneta Kundrátová, DiS. – aneta.kundratova@salinger.cz, mobil 720 037 517
Mgr. Barbora Jankovská Celá – barbora.jankovska@salinger.cz, mobil 725 922 206
Mgr. Petra Kalmusová – petra.kalmusova@salinger.cz, mobil: 776 027 565
Mgr. Vendula Topinková – vendula.topinkova@salinger.cz, mobil 720 037 517

A dále:

A naše dobrovolnice:

Martina Bučková, DiS.

Jana Königová

Bc. Jana Čápová

Lenka Páblová

Mgr. Vít Čejka

Kateřina Picková

MUDr. Lubomír Hadaš
MUDr. Julie Hadašová
Mgr. Radka Janebová, Ph.D
Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Mgr. Jan Kubinec
Mgr. Lada Neradová
Mgr. Petra Zimová
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Děkujeme...
...za přízeň a podporu v roce 2017:

•
•
•
•
•
•

Ministerstvu práce a sociálních věcí;
Královéhradeckému kraji;
Městu Hradec Králové;
Městu Nová Paka;
Městu Kostelec nad Orlicí;
Městu Dobruška.

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

Salinger, z.s.
Únor 2018
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. Tereza Maurerová
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

