o
a
v
á
r
p
Z

8
1
0
2
i
t
s
o
n
n
i
č

Úvodní slovo
Vážení klienti, kolegové a přátelé,

již léta nás v Trianglu provází motto z knihy Záhir od Paula Coelha „Věřím, že lidé mají každý den možnost
najít lepší řešení ve všem, co dělají“. Vystihuje to nejen šanci na změnu, kterou naše práce dětem a rodinám
přináší, ale žene nás také k dalšímu rozvoji aktivit Trianglu a rozvíjení našich služeb. A jedním takovým
krokem v hledání lepšího řešení bylo zapojení se do oblasti podpory dětí, které aktuálně nemohou vyrůstat
u svých rodičů, a jsou umístěné v náhradní rodině.
Účastnili jsme se proto specializovaných vzdělávacích kurzů věnujících si této problematice, hledali příklady
dobré praxe v zahraničí. Potkávali jsme se s experty, kteří se věnují tématu kontaktu biologické rodiny
s dítětem, které je umístěné do náhradní rodinné péče. Tématu návratu dítěte zpět do vlastní rodiny se
věnujeme již řadu roků, v minulých letech se jednalo zejména o návraty dětí s nařízenou ústavní výchovou.
Zodpovědně, krok po kroku, nastavujeme nové přístupy práce k této specifické cílové skupině a chceme
tuto oblast rozvíjet dál i ve spolupráci s dalšími odborníky z našeho kraje.
Věříme, že tento směr má smysl a že můžeme najít ještě další lepší řešení v tom, co právě děláme!

Tereza Maurerová
Vedoucí střediska Triangl
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Koncepce střediska
Poslání

•• 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.

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 žijící v Královéhradeckém kraji.
Nabídkou sociálních služeb směřujeme ke stabilizaci rodinné situace uživatelů a pracujeme s nimi především
v jejich přirozeném prostředí rodiny. Ve spolupráci s rodinou pomáháme cíleně řešit problémy dětí ve
výchovné oblasti. 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:

•• 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.

•• 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.

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 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
•• 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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Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

•• doprovázení dospělého klienta do škol a jiných institucí.
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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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
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 pěstounské péči nebo zařízení ústavní výchovy.
•• Rodinám, které se připravují na návrat dítěte z pěstounské péče či 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 dětí (OSPOD) s cílem co nejlépe zohlednit potřeby dětí. S rodinou dopředu mluvíme o tom,
co budeme s pracovnicí OSPOD probírat.
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Pan Jiří je mladý muž, který má dvě malé děti. S jejich matkou před časem ztratili bydlení a pak se také rozešli.
Situaci nebylo možné narychlo vyřešit v rámci širší rodiny, proto byli Sabinka a Vojtíšek svěřeni do péče
přechodným pěstounům. Naše spolupráce začala ve chvíli, kdy se měl pan Jirka setkat s dětmi. Kontaktu se
účastní také pěstouni a jejich doprovázející organizace, někdy i sociální pracovnice OSPOD. Je důležité, když rodič
může mít s sebou podporu v podobě sociálního pracovníka. Na takové setkání je totiž dobré se připravit, aby
proběhlo smysluplně a s maximálním ohledem na potřeby dětí. Nikdo předem neví, jak budou Sabinka a Vojta
reagovat. Do přípravy jsme zahrnuli i rodiče pana Jirky, kteří se s vnoučaty také chtěli vidět. Povídali jsme si o
tom, jaké emoce se mohou u dětí objevit, proč tomu tak může být, jak na ně citlivě reagovat, o čem si s dětmi
povídat. Cílem nás všech je udržet vazby mezi dětmi a rodiči, dát rodině plnou podporu a společně najít řešení,
které co nejrychleji umožní návrat Sabinky a Vojtíška do jejich vlastní rodiny. Oba rodiče i prarodiče pana Jirky
o děti zájem projevují a snaží se najít východisko.
Jiří M.

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.

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.

„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.”
Jan H.

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?

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.
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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.
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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.

„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.“
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.

Kdo pro vás v týmu Trianglu
v roce 2018 pracoval:
Mgr. Tereza Maurerová - vedoucí střediska Triangl, triangl@salinger.cz, mobil: 774 807 011, do 31. 12. 2018
Mgr. Petra Kalmusová – petra.kalmusova@salinger.cz, mobil: 776 027 565, od 1. 1. 2019 nová vedoucí
střediska Triangl
Bc. Jana Ježková, DiS. – jana.jezkova@salinger.cz, mobil: 725 922 190
Ilona Přibylová – ilona.pribylova@salinger.cz, mobil: 773 660 079
Mgr. Vendula Topinková – vendula.topinkova@salinger.cz, mobil 720 037 517

Statistika za rok 2018

Mgr. Iveta Reslová – iveta.reslova@salinger.cz, mobil 725 922 206
Mgr. Barbora Jankovská Celá – barbora.jankovska@salinger.cz, mobil 725 922 206

A dále:
Bc. Jana Čápová

Celkový počet klientů

264		

Mgr. Vít Čejka
Mgr. Radka Janebová, Ph.D
Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.

Počet nových klientů

191		

Mgr. Jan Kubinec
Mgr. Jana Macková
Mgr. Lada Neradová

Počet kontaktů
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5314

Mgr. Petra Zimová
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Děkujeme za přízeň a
podporu v roce 2018:
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvu práce a sociálních věcí;
Královéhradeckému kraji;
Městu Hradec Králové;
Městu Náchod;
Městu Kostelec nad Orlicí;
Městu Dobruška;
Potravinové bance.

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 2019
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

