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Střediska Triangl, Stopa čápa, Centrum Síťovka a Komunitní centrum ZIP byla do 30. 6. 2019 finacována z projektu
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Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Úvodní slovo
Vážení přátelé a kolegové,
Od založení Salingeru uplynulo 23 let… měnil se počet středisek… měnila se naše nabídka služeb… měnili
se naši klienti a jejich zakázky… měnili se pracovníci, dobrovolníci, spolupracující organizace a instituce…
neměnný vždy zůstal smysl naší práce, že vše co děláme, děláme v duchu hodnot, kterým věříme. Těmi
hlavními hodnotami, které provází celou naši minulost, je na prvním místě práce ve prospěch klientů a dále
pak respekt nejen ke klientům ale také k odbornosti a profesionalitě našich pracovníků. To vše s plným
vědomím důležitosti partnerství, kolegiality a otevřeného dialogu.
Do roku 2019 jsme však uvnitř Salingeru vstoupili se zásadní změnou – změnily se záměry části členů
spolku, jak a kam vést tuto organizaci, komu jsou určeny její služby a které služby by měly být prioritní…
Dalo by se bez nadsázky říct, že tato situace trvající téměř většinu roku, třásla organizací od základů a
v mnoha ohledech připomínala náročné rozvodové řízení, kde jedné ze stran nejde až tak o blaho dětí, ale
především o rozdělení majetků… O to víc si vážím všech svých kolegyň a kolegů, kteří i v náročném období,
kterým si Salinger procházel, neopustili jeho pomyslnou palubu a naopak ještě s větší vírou a nasazením
poskytovali služby našim klientům. Děkuji však nejen jim, ale také řadě kolegyň a kolegů z dalších organizací
a institucí, kteří nám po celou dobu projevovali svou podporu. Právě přístup vás všech, že cesta, kterou dál
jdeme a které věříme, je ta správná, nám dával energii do každodenních často těžkých momentů.
Každá krize nejen že jednou odezní, ale přináší také řadu pozitiv – mění úhel pohledu, upozorní nás na
věci, které považujeme za samozřejmé či na věci nefungující jako dřív, přináší soudržnost, mění hodnotové
žebříčky apod. My jsme této krize využili k revizi celé organizace – provozujeme menší množství středisek
- sloučili jsme komunitní centra, aby jejich práce byla užitečnější a efektivnější, rozšířili nabídku služeb ve
všech stávajících střediscích dle aktuálních potřeb klientů, více se zaměřili na spolupráci s OSPODy jako
našimi hlavními partnery v řešení případů našich klientů a to celé nově ladíme do nového designu naší
dvorní paní grafičky. Všechny naše další kroky se dějí v duchu slov 14. tibetského dalajlámy: „Otevřete se
změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty“…
Změny, do kterých jsme se pustili, bychom však nemohli zrealizovat bez podpory všech našich donátorů,
podporovatelů a dárců. Děkuji jim za projevenou důvěru a spolupráci!

Mgr. Iva Rosíková
ředitelka organizace
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Organizační struktura
Valná hromada

Ředitelka

NZDM Modrý
pomeranč

Centrum
Semafor

Výbor

Kancelář ředitele
zástupce ředitele
finanční manažerka
referentka organizace

Triangl

Stopa čápa

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
ČINNOSTI POSKYTOVANÉ DLE ZÁKONA Č. 359/1999 SB., O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
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Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Modrý pomeranč

Programy
1. Klub eSko 7 – 13
Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 7 – 13 let.
2. Klub eSko 14 – 21
Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 14 – 21 let.

Poslání
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč nabízí podporu dětem a mladým lidem ve věku
7 – 21 let, kteří nemají kde a jak bezpečně trávit volný čas nebo se nacházejí v situaci, se kterou si nevědí
rady a nemají nikoho, kdo by jim s tím pomohl. Služby jsou poskytovány v Hradci Králové za účelem posílení
samostatnosti a schopnosti zapojit se do běžného života.

„Doprovázíme mladé lidi na cestě k dospělosti.“
Cílová skupina
Cílovou skupinou NZDM Modrý pomeranč jsou děti a mladí lidé ve věku 7 – 21 let, kteří jsou v situaci, kterou
neumí sami řešit a nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Tato situace se může týkat např. vztahů v rodině,
vztahů s vrstevníky, školy, volného času, hledání práce,…

3. Klub eFko
Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 9 – 17 let.
4. Terén
Terénní služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí dětí a mládeže (hřiště, parky, zákoutí,…) a jsou
zacíleny na věkovou skupinu 7 – 21 let.
5. Online terén
Služby jsou poskytovány dětem a mladým lidem ve věku 7 – 21 let prostřednictvím sociálních sítí,
např. Facebook (profil NZDM Modrý pomeranč).

Statistika za rok 2019
Počet klientů

593

Počet poskytnutých služeb

12246

Počet hodin podpory

6949

Cíl služby
Cílem služby je předcházet rizikovému chování dětí a mladých lidí tím, že je učíme:
•
•
•

smysluplně, aktivně a bezpečně trávit volný čas;
samostatnosti při řešení problémů;
zodpovědnosti za své jednání a chování.

Zásady
•

Nízkoprahovost – Služba je dostupná okamžitě, bez registrace (bez dokladů atd.) a bezplatně. Jsou
kladeny nízké nároky pro vstup.

•

Individuální přístup – Respektujeme jedinečnost klienta (jeho osobnost, potřeby, přání, rozhodnutí,…).

•

Partnerský přístup – Jsme partneři a společně hledáme cesty řešení.
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Kontaktní údaje střediska
NZDM Modrý pomeranč
Registrovaná sociální služba, identifikátor: 8411392
Formánkova 437, 500 11 Hradec Králové 11
777 041 030
nizkoprahove.centrum@salinger.cz

Čau, já jsem Honza a je mi 12 let.
Do eFka chodím už víc jak rok.
Na klub zajdu za kámoši pokecat
a něco si s nimi zahrát. Občas se s
kluky navzájem dost štveme a tak
je fajn mít nablízku pracovníky, co
nám to pomůžou urovnat. Sám
někdy potřebuju trochu brzdit.
Kromě toho mi na klubu pomáhají
s referáty a můžu tu trénovat
navrhování graffiti. Pracovníci mi
i pomáhají s hledáním legálních
ploch pro sprejování. Klub je dost
v pohodě místo.
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Centrum Semafor
Vzniklo 1. 7. 2019 sloučením středisek Centrum Síťovka a Komunitní centrum ZIP.

Poslání
Centrum Semafor je sociální služba nabízející pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci,
s níž si neumí samy poradit. Cílem centra je prostřednictvím nabízených aktivit posílit schopnosti rodiny
při řešení této situace. Služba je poskytována v Hradci Králové a regionu Hradecko ambulantní a terénní
formou.

Co nabízíme?
Nabízenými činnostmi pomáháme rodičům lépe se uplatnit na trhu práce, zorientovat se ve vlastní finanční
situaci, při komunikaci s úřady a školami. Dětem nabízíme podporu vzdělávání přímo v rodině, kdy se do
přípravy do školy zapojují i rodiče. S dospívajícími naopak řešíme ukončení školy, nástup do nové školy či
na trh práce. Zároveň nabízíme celým rodinám možnost aktivně se podílet na společném trávení volného
času.
Naše služby poskytujeme ambulantně přímo u nás na středisku nebo terénně, kdy jezdíme do jednotlivých
rodin v rámci Hradce Králové, kde působíme i na městské ubytovně Brněnská a ubytovně Náhon, a blízkého
okolí. Pravidelně dojíždíme také do Smiřic a Třebechovic pod Orebem.

Statistika za rok 2019

Cílová skupina

Centrum Síťovka (1. 1. - 30. 4.):

Rodiny s dětmi nacházející se v situaci, kterou neumí samy řešit (např. problémy s bydlením, nezaměstnanost,
finanční obtíže, pomoc při kontaktu se školou a při přípravě do školy).

Počet klientů

Cíl služby

Komunitní centrum ZIP (1. 1. - 30. 6.):

Cílem poskytování sociální služby je, aby se:

Počet klientů

•
•
•

rodina naučila situaci řešit samostatně;
situace v rodině vyřešila;
situace v rodině nezhoršovala.

Zásady
•

Individuální přístup – Pracovníci nabízí pomoc a podporu s ohledem na požadavky a potřeby každého
jednotlivce.

•

Respekt – Pracovníci vnímají klienta jako člověka, který zná nejlépe svou situaci a rozhoduje při jejím
řešení.

•

Spolupráce – Klient a pracovník hledají řešení situace společně.

•

Důvěra – Spolupráce je založena na oboustranné důvěře a partnerském přístupu, a to v prostředí
bezpečném pro klienty i pracovníky.
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50

108

Počet poskytnutých služeb

Počet poskytnutých služeb

1120

3137

Počet hodin v terénu

1092,5

2271

Počet hodin v terénu

629

Centrum Semafor (1. 7. – 31. 12.):
Počet klientů

105

Počet poskytnutých služeb
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Kontaktní údaje střediska
Centrum Semafor
Registrovaná sociální služba; Identifikátor: 4533728
Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové 2
774 807 052
centrum.semafor@salinger.cz

Za školním úspěchem
Projekt cílí na děti ze sociálně slabých rodin, pro které je školní úspěch často nedosažitelnou metou. Cílem
projektu je zvýšit možnost školního úspěchu dětí pomocí pravidelného a podporujícího doučování.
Do projektu jsou zapojeni i rodiče tím, že jsou přítomni doučování. Zkouší si různé postupy, jak dítě připravit
do školy a učí se ho správně motivovat a podporovat. Nedílnou součástí projektu ZŠÚ je i spolupráce se
školami a podpora mimoškolních aktivit dětí.
Pravidelné aktivity:

Jmenuji se Eva a jsem matka dvou synů (8 a 4 roky). Pomoc Centra
jsem vyhledala před třemi lety. Kromě podpory vzdělávání u staršího
syna Káji, jsem postupem času potřebovala pomoci i s Jiříkem.
Pozorovala jsem u něj, že je samotářský, odmítá komunikovat
s dětmi na hřišti, bojí se jich. Mluvil výhradně se mnou a starším
bratrem. Bála jsem se, jak bude Jiřík zvládat nástup do mateřské
školy. S pracovnicí jsme se domluvily, že zkusíme Jiříka postupně
„otužovat“ v malém dětském kolektivu a zvykat na dospělé osoby,
které nezná. Začala jsem využívat možnosti účastnit se se syny akcí,
které Centrum pořádalo, na kterých se Jiřík pomalu rozkoukával.
Poté jsme na doporučení pracovnice začali navštěvovat program
pro maminky na mateřské dovolené v Rodinném centru Žirafa.
V roce 2019 mi pracovnice přinesla nabídku od organizace Host, kde
je jednou týdně dopolední program pro rodiče s dětmi. S Jiříkem
jsem tam začala pravidelně docházet. Za celou dobu spolupráce
s Centrem vidím u Jiříka velký pokrok. Začíná si hrát s dětmi a nebojí
se komunikovat s dospělými. Věřím, že i nástup do školky už zvládne
v pohodě.
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•

Doučování dětí v přirozeném prostředí - pravidelně každý týden ve školním roce, o prázdninách dle
domluvy.

•

Zapojení rodičů do školní přípravy dítěte - přítomnost rodiče u doučování, zapojení do přezkoušení
dítěte, kontrola přípravy dítěte na další den, komunikace se školou, účast na třídních schůzkách.

•

Základní poradenství - pomoc se zvládáním nároků školy, při komunikaci se školou, odborníky apod.,
pomoc rodičům při volbě školského zařízení pro děti, motivace k podpoře vzdělávání dětí.

•

Spolupráce se školami - zjištění potřeb dítěte, schůzky s rodiči a školou.

Projekt byl realizován střediskem Centrum Semafor za podpory institucí: KB Nadace Jistota, Nadace
Albert, Statutární město Hradec Králové. Děkujeme.
Marta je 14-ti letá mladá slečna, která žije v bytě s maminkou a dvěma mladšími
sourozenci. Do projektu nastoupila v době, kdy jí hrozilo propadnutí v 8. třídě. Škola ji
nebavila, dostávala jednu pětku za druhou, doma jí látku nebyl schopen nikdo vysvětlit
a nikdo ji ani nechválil, nebylo za co. S pracovnicí si nastavily pravidelné schůzky
dvakrát týdně. Jednou jsou u Marty doma a jednou jsou v blízké knihovně, kde má
Marta na učení větší klid. Pokud probíhá schůzka doma je přítomna i maminka, které
se učí, jak by mohla s dcerou procvičovat a jak ji ve vzdělávání podpořit či pochválit
za úspěch. V knihovně je kromě klidu také větší prostor si popovídat. Jak se Marta
má, co ji baví nebo naopak trápí. V současné době se prospěch Marty zlepšil. Už
nedostává pětky, paní učitelka ji chválí. I maminka si všimla, že to jde Martě ve škole
lépe. S pracovnicí a maminkou se byla podívat na Veletrhu středních škol a v roce 2020
si bude podávat přihlášku na obor kosmetička nebo cukrářka.

11

Triangl

Pomáháme:

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.

„Věříme, že lidé mají každý den možnost najít lepší řešení ve všem, co dělají.“
Paulo Coelho

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.

Cíl služby
•

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

•

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.

Podporujeme:
•

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

•

rodiče při výchově dětí (domácí pravidla, školní docházka, výchovné problémy dětí...);

•

rodiny při jednání s úřady, školami a dalšími odborníky (vyplňování žádostí, doprovody...).

2. 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.
3. 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 třeba dále rozvíjet.

Statistika za rok 2019
Program Sanace rodiny:
Počet klientů

231

Počet poskytnutých služeb

4520

Počet hodin podpory

2191

Co nabízíme?
1. Sanace rodiny
Základním principem sanace rodiny je pomoc dítěti prostřednictvím pomoci jeho rodině, zájem a potřeby
dítěte jsou vždy prioritním ukazatelem.
12
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Kontaktní údaje střediska
Triangl
Registrovaná sociální služba; Identifikátor 9659243
třída Karla IV. 1222/25a, 500 02 Hradec Králové 2
774 807 011
triangl@salinger.cz

Návazná podpora rodin
v ohrožení
Projekt „Návazná podpora rodin v ohrožení“ měl za cíl posilovat rodiče v jejich dovednostech při péči
o děti a výchově dětí, působit preventivně na děti a mladistvé s rizikovým způsobem chování,
podporovat multidisciplinární spolupráci při řešení situace ohroženého dítěte. Tyto činnosti
významně doplňovaly naši hlavní práci s ohroženými rodinami v rámci sociální služby.
Jednou z aktivit projektu byl resocializační program Ancora. Jeho cílem bylo vést mladistvé skrze
motivaci a podporu ke změně jejich postojů, k získání takových znalostí a dovedností, které je povedou
k zodpovědnějšímu a smysluplnějšímu způsobu života. Současně jsme předávali zkušenosti dobré praxe
a poskytovali poradenství rodinám těchto dětí, aby se podpořila udržitelnost změn, které mladiství
v programu učinili.
Program zpravidla probíhal po dobu šesti měsíců, během kterých každý klient absolvoval minimálně 16
a maximálně 23 schůzek. Jedno setkání trvalo 60 až 90 minut. Konzultace probíhaly formou terapeutické
práce s klientem. Smyslem bylo naučit klienta orientovat se správně v zátěžových životních situacích, ovlivnit
proces rozhodování v krizových momentech, přehodnotit žebříček hodnot a posílit pozitivní sociální vztahy.
Resocializačním programem Ancora prošlo 9 klientů.

Středisko Triangl bylo osloveno OSPOD, aby začalo docházet do rodiny, do které se po 12-ti
letech vracel syn Mirek z dětského domova. Do DD se dostal poté, co byl odebrán z péče
matky. Otec s novou partnerkou a dvěma dětmi si uspořádali své záležitosti natolik, že si
mohl Mirek zkusit být na dlouhodobé propustce z DD. Rodina věděla velmi málo o životě
Mirka v DD, navíc Mirek měl v DD potíže s kázní. Zapojit se do nové rodiny otce a vydržet v ní
byla možnost, jak Mirkův život stabilizovat. Otec s partnerkou nikdy tak staré dítě neměli,
nevěděli, co je čeká – doma, ve škole, při výchově apod. Mirek u otce kradl, nevyjadřoval
pocity, nechápal režim rodiny, přišel o kamarády z DD, školu, navíc měl za sebou i pobyt
v psychiatrické léčebně. S otcem a z počátku ani s tetou si nerozuměli, v nové škole měl
výchovné problémy, nezvládal učivo a nakonec propadl. Z těchto důvodů se do spolupráce
zapojila i PPP, psychiatr a výchovný poradce s třídním učitelem. V březnu byl Mirek soudem
svěřen do péče otce. Od září je v Mirkově třídě k dispozici asistent pedagoga. Doma Mirek
přestal krást, s otcem a tetou se snaží komunikovat, dospělí se ho snaží oceňovat za úspěchy
a potíže řešit více v klidu. V listopadu byl Mirek vyřazen z §6. Rodina se osamostatnila
a dokáže již překážky řešit samostatně.
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Naší další aktivitou bylo zajištění nezávislého a zkušeného moderátora pro případové konference, které
byly důležitým nástrojem při řešení situace ohroženého dítěte. Moderovali jsme 8 případových konferencí,
při kterých bylo podpořeno 32 klientů.
Dále jsme v rámci projektu realizovali skupinové preventivní programy pro děti Triangl 2 a individuální
terénní práci v rodinách.
Do celého projektu se zapojilo 104 klientů.
Projekt byl realizován střediskem Triangl za podpory institucí: MPSV Dotační program Rodina,
Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové, Město Dobruška, Město Kostelec nad Orlicí.
Děkujeme.
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Stopa čápa

Cílová skupina:
Rodiny z Královéhradeckého kraje, které vykonávají náhradní rodinnou péči. Zájemci a žadatelé o náhradní
rodinnou péči a jejich vlastní děti.
Jsou to:

Co děláme?
Pomáháme dětem v náhradní rodinné péči k příznivému vývoji a šťastnému dětství, prostřednictvím
provázení náhradních rodičů a vzdělávání zájemců a žadatelů o náhradní rodinnou péči.

Cíle
•
•
•

Dítě se cítí dobře a šťastně v rodině, ve které žije. Vyrůstá ve zdravém a podnětném prostředí.
Osoba odpovědná za výchovu dítěte zvládá dobře své povinnosti, zná svá práva a je plně způsobilá
k výchově svěřeného dítěte.
Zájemce nebo žadatel o náhradní rodinnou péči má dostatek informací, aby se mohl kvalifikovaně
rozhodnout, a ví, kam se obrátit o další pomoc. Jeho vlastní dítě má v tomto rozhodování důležitou roli.

•
•
•
•
•

osoby, které mají dítě v předpěstounské péči;
dlouhodobí pěstouni (včetně příbuzenské pěstounské péče);
pěstouni na přechodnou dobu;
poručníci, kteří osobně pečují o děti (nebo probíhá řízení o ustanovení poručníkem);
osoby, které osobně pečují o dítě, a probíhá soudní řízení svěření do pěstounské péče.

Statistika za rok 2019
Sociální služby ke dni 31. 7. 2019:
Počet klientů v rámci sociální služby:
Počet poskytnutých sociálních služeb:

rodiny

18

26

ženy

muži

24

265

Dohody o výkonu pěstounské péče
Salinger, z.s. je držitelem pověření k sociálně-právní ochraně dětí (dle Zákona č. 359/1999, Sb. o sociálněprávní ochraně dětí). Mimo jiné je pověřen také k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
Poslání:
Stopa čápa poskytuje podporu pěstounským rodinám v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a v obci
Jilemnice v Libereckém kraji, s cílem zajistit všem dětem, žijícím v těchto rodinách, stabilní a bezpečné
rodinné prostředí.

Dohody o výkonu pěstounské péče:
V rámci dohod o výkonu pěstounské péče jsme spolupracovali se
Pomáhali jsme
dobu.

107

70

rodinami.

dětem umístěným v pěstounské péči nebo v pěstounské péči na přechodnou

Za našimi klienty jsme služebními vozidly najeli

19 537

km.

Působnost:
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, obec Jilemnice v Libereckém kraji.
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Kontaktní údaje střediska
Stopa čápa
Registrovaná sociální služba; Identifikátor 3588592
třída Karla IV. 1222/25a, 500 02 Hradec Králové 2

Příprava druhožadatelů
o náhradní rodinnou péči

773 800 209
Na žádost Krajského úřadu jsme v roce 2019 připravovali 24 zájemců o přijetí dalšího dítěte do náhradní
rodinné péče.

stopa.capa@salinger.cz

Přípravy obsahovaly dva vzdělávací bloky.
Sociální služba Stopy čápa byla ukončena ke dni 31. 7. 2019. Klienti sociální služby se dál mohou
obracet na středisko Triangl.

Paní P. se ze dne na den ve svých 73 letech stala z babičky
náhradní mámou. Její dceru, matku Vašíka (6) a Tomáška (4),
přemáhá závislost na drogách. Už nezvládala chlapcům dávat
jídlo, oblečení a zapomněla je přes noc v parku. Paní P. chlapce
dostala do tzv. „péče cizí osoby“. Finanční situace důchodkyně se
dvěma malými dětmi nebyla vůbec dobrá. Horší ale byly noční
děsy malého Tomáška, který se každou noc budil a strašlivě křičel.
Když někdo v blízkosti dětí udělal rychlejší pohyb, okamžitě padaly
k zemi a chránily si hlavu. Neustále schovávaly jídlo úplně všude.
Vašík propadal strašným záchvatům vzteku. Paní P. trpěla pocitem,
že jako matka selhala a zároveň se na svoji dceru hrozně zlobila,
za to, jak nezvládla péči o Vašíka s Tomáškem.
Paní P. jsme pomohli sepsat návrh na pěstounskou péči, který
soud schválil. Hned tak bylo možné nakoupit dětem nové oblečení
a sportovní vybavení. Ale hlavně tím vznikl nárok na potřebné
služby. Paní P., Vašík a Tomášek dostali svoji klíčovou pracovnici,
která se domluvila s paní učitelkou na tom, jak zajistit, aby bylo
chlapcům ve školce dobře a jak naložit s Vašíkovými návaly vzteku.
Je ve spojení s pracovnicí OSPOD a společně mapují, jak je na tom
maminka chlapců a kdy se bude možné zase vidět. Paní P. dostala
terapeutickou pohádku „O Veverce“, na které bylo možné chlapcům
vysvětlit, co se teď s maminkou děje. Spolupráci rodina započala
také s jednou z našich terapeutek a pomalu se blízká na lepší časy.
Ještě není všechno zalité sluncem, ale už v tom nejsou sami.
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Ve dvou hodinách dostali účastníci informace ze sociálně právní oblasti. Legislativa sociálně právní
agendy se často a zásadně mění a je třeba se v ní orientovat, přesto, že je někdy velmi složitá. Náhradní
rodiče mají možnost se ptát na konkrétní situace, které již v NRP zažili a nebyli si jistí, jak postupovat.
Deset hodin je pak věnováno oblasti psychologicko-výchovné. V rodině již žije minimálně jedno dítě
s obtížným životním startem a chystá se přijít další. Zkušení náhradní rodiče vědí, že výchova přijatého
dítěte je zcela jiná, než výchova dětí vlastních.
Do příprav je třeba zapojit dosavadní zkušenosti i samotné přijaté děti. K tomu slouží také čtyři hodiny
individuálních konzultací s terapeuty.
Sociálně právní část představují zkušené pracovnice z oblasti sociálně právní ochrany dětí Mgr. Lada
Vrbicová a Mgr. Šárka Sophie Haismanová. Psychologicko-výchovnou část lektorují známí a zkušení
terapeuté MUDr. Julie Hadašová a MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
Po celou dobu mají účastníci přípravy možnost využít dalšího poradenství střediska Stopa čápa, které
projekt realizuje.

Den s úsměvem
Den s úsměvem je již tradiční akce, kterou Salinger, z. s. pořádá každoročně u příležitosti Mezinárodního
dne úsměvu. Smyslem akce je podpora společného trávení volného času rodin, propagace sociálních
služeb, které Salinger z. s. provozuje.
V roce 2019 proběhl na Tylově nábřeží šestý ročník Dnu s úsměvem, kterému byla stejně jako v minulých
letech poskytnuta záštita Statutárního města Hradec Králové. Pestrý program a přízeň počasí na akci
přilákaly téměř 400 lidí. Všichni přítomní si mohli užít několik vystoupení místní ZUŠ, představení
pohybových kroužků různých směrů, divadlo, jógu smíchu, či využít služeb stánků s občerstvením. Pro děti
byly připraveny tvůrčí, znalostní i pohybové aktivity o drobné ceny. Součástí akce bylo i vyhlášení výherců
výtvarné soutěže pro mateřské a základní školy o skvělé ceny.
Za úspěchem akce a mnoha úsměvy přítomných jsou desítky hodin příprav zaměstnanců Salinger, z. s.
Realizovat celou akci bylo možné díky podpoře hlavních partnerů, kterými byli: Královéhradecký kraj,
Statutární město Hradec Králové, Komise místní samosprávy Střed města, Bio Central, Břemus spol. s r.o.,
EMADO s.r.o, KOBIT - THZ CZ s.r.o., TNM PRINT. Děkujeme.
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Noc venku Hradec Králové
Hlavní myšlenkou Noci venku Hradec Králové, která se konala 21. 11. - 22. 11. 2019, bylo podpořit
vnímání bydlení jako základní životní potřeby. Program, který byl pro veřejnost připraven, koncipovali
pořadatelé tak, aby přilákal veřejnost, ale nedošlo k upozadění myšlenky Noci venku Hradec Králové.
Kulturní program zajišťovala kapela Black Buřiňos, dixielandová kapela z Týniště n. Orlicí, pan Piotr
Nabožny, který hrál písně Karla Kryla a improvizační skupina Paleťáci. Po ukončení venkovního programu
proběhla diskuze s režisérkou Apolenou Rychlíkovou, která přijela se svými dvěma filmy: Nedej se! Neskloň
se! a film Zábrany z cyklu Intolerance. Pro odvážlivce, kteří se rozhodli přespat, byly připraveny kartony,
sociální zázemí v kině Bio Central a ráno snídaně. Mezi lidmi, kteří přespávali, byli i lidé bez domova. Cílem
přespání ve veřejném prostoru není simulace bezdomovectví, ale bezprostřední zkušenost spaní
venku ve městě a nutnost jít druhý den do práce, nebo za jinými povinnostmi. Snídani, která byla
pro přespavší připravena, vnímáme jako symbolické a důstojné zakončení celé akce. Zároveň tím opět
podporujeme otevření komunikačních bariér mezi lidmi, kteří jsou bez domova a veřejností. Přespání
trefně komentovala jedna návštěvnice: „Bylo to hrozný. Jak kolem nás chodili ty lidi. Vůbec nechápu, jak to
takhle může někdo vydržet tak dlouhou dobu. Myslím, že takhle žít nechce skoro nikdo.“
Salinger, z.s. akci uskutečnil ve spolupráci s partnery projektu: Oblastní charita Hradec Králové, středisko
Dům Matky Terezy; Laxus, z. ú; Občanské poradenské středisko, o.p.s.
Noc venku se konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje pana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.
a Statutárního města Hradec Králové.
Akci podpořili: Královéhradecký kraj; Statutární město Hradec Králové; HKfree.org, z.s.; Porsche Hradec
Králové, člen skupiny Porsche Inter Auto CZ; Bio Central; Food not Bombs; Technické služby Hradec Králové.
Děkujeme.
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Kde jste o nás mohli slyšet
Účast v pracovních skupinách
Asociace Dítě a rodina

Pracovní skupina pro Komunitní plánování Smiřice

Česká asociace streetwork

Pracovní skupina operačního programu URBACT III

Fórum Terénní práce

Pracovní skupina PRAKK nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež Královéhradeckého kraje

MAP Hradecký venkov
MAP Nad Orlicí
Mezioborová monitorovací terénní skupina - MOMS
Platforma dostupného bydlení Královéhradeckého kraje
Platforma pro sociální bydlení

Pracovní skupina pro zajištění služeb pro děti, které mají
potřeby v oblasti duševního zdraví
Tým pro děti a mládež Hradec Králové
Tým pro rozvoj náhradní rodinné péče v Královéhradeckém
kraji

Tisk
Realizační plán rozvoje soc. služeb města Náchoda 2018-2020

Časopis Orandžák

Zpravodaj Radnice

Občasník Klubofon

Salingeroviny
Zpravodaj sociálních projektů
Zprávy o činnosti 2019

TV
Pořad Host dne, TV1 23. 5. 2019

www.bubblehome.cz
www.ditearodina.cz
www.facebook.com/nzdm.modrypomeranc
www.facebook.com/Salinger.zs
www.hatefree.cz
www.hradeckralove.org
www.instagram.com/nzdmmodrypomeranc
www.jdidoklubu.cz
www.katalog.pravonadetstvi.cz
www.nahradnirodina.cz
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Mezinárodní festival - Divadlo evropských
regionů (21. – 28. 6. 2019)

Turnaj ve stolním fotbálku v NZDM Modrý pomeranč
(27. 2. 2019)

Odpoledne na Hradečnici s NZDM Modrý pomeranč (3. 7. 2019)

Seminář pro studenty UPCE na téma Sociální bydlení
a zkušenosti s hledáním bydlení v Salingeru (6. 3. 2019)
Beseda pro studenty UHK na téma Náhradní rodinná péče
(3. 4. 2019)
Ukliďme Česko s NZDM Modrý pomeranč (5. 4. 2019)
Krasohled aneb prolínání barev, kultur a cest (11. 4. 2019)
Velikonoční přespávačka v NZDM Modrý pomeranč
(17. – 18. 4. 2019)
Setkání doprovodných organizací Královéhradeckého kraje
(25. 4. 2019)

Pořad Host dne, TV1 15. 11. 2019

www.kostelecno.cz/assets/File.ashx?id_org=7019&id_
dokumenty=15303

Konference k projektu Efektivní podpora zdraví osob
ohrožených chudobou a sociálním vyloučením (16. 5. 2019)

Odborné setkání pro pracovnice OSPOD pořádané Stopou čápa
(21. 5. 2019)
Hradec Králové – Bezpečné město 2019 aneb Dětský den
s Městskou policií (29. 5. 2019)

Den otevřených dveří střediska Stopa čápa (6. 6. 2019)

www.socialnisluzbykhk.cz

Orange Free Space - terénní akce NZDM Modrý pomeranč
(7. 6. 2019)

www.uhk.cz

City Jam (3. 9. 2019)
Týden pěstounství v Královéhradeckém kraji (8. - 13. 9. 2019)
Víkendový pobyt se vzděláváním pro pěstounské rodiny
(14. - 15. 9. 2019)
Kulatý stůl k tématu Šikana, výchovné problémy a záškoláctví
(23. 9. 2019)
Týden nízkoprahových klubů (23. – 27. 9. 2019)
Setkání k náhradní rodinné péči Triáda 2019 (25. - 26. 9. 2019)

Jobstart Univerzita Hradec Králové (15. 10. 2019)

www.socialnibydleni.org

www.streetwork.cz

Historická přespávačka pro klienty NZDM Modrý pomeranč
(27. – 28. 8. 2019)

Seminář pro studenty UPCE na téma Sociální bydlení
a zkušenosti s hledáním bydlení v Salingeru (2. 5. 2019)

Jak se žije v Ghaně - beseda pro klienty NZDM Modrý pomeranč
(6. 6. 2019)

www.stansenahradnimrodicem.cz

Přežití pro děti z rodin Centra Semafor (22. 8. 2019)

Den s úsměvem (6. 10. 2019)

www.promitejity.cz

www.spolusvami.cz

Letní tábor pro děti z pěstounských rodin (10. - 17. 8. 2019)

Čarodky na Stříbrňáku s NZDM Modrý pomeranč (30. 4. 2019)

Víkendový pobyt se vzděláváním pro pěstounské rodiny
(18. - 19. 5. 2019)

Web
www.salinger.cz

Seminář pro studenty UHK na téma Sociální bydlení
a zkušenosti s hledáním bydlení v Salingeru (25. 1. 2019)

Víkendový pobyt se vzděláváním pro pěstounské rodiny
(27. - 28. 4. 2019)

6. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradec
Králové pro období 2019 - 2021
Časopis Sociální práce / Sociálna práca

Akce

Setkání doprovodných organizací Královéhradeckého kraje
(14. 6. 2019)

www.youtube.com

Víkendový pobyt se vzděláváním pro pěstounské rodiny
(15. - 16. 6. 2019)

www.zsskrivany.cz

Festival sociálních služeb v Náchodě (18. 6. 2019)

Beseda ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (24. 10. 2019)
Kulatý stůl k tématu Přímá adopce pořádaný Krajským úřadem
(25. 10. 2019)
Přespávačka Días de los Muertos v NZDM Modrý pomeranč
(28. – 29. 10. 2019)
Kulatý stůl k tématu Sanace, výchovné problémy, ústavní
výchova a syndrom CAN (3. 11. 2019)
Setkání sociálních služeb se zástupci měst a obcí v Rychnově
nad Kněžnou (5. 11. 2019)
Přátelské odpoledne v Knihovně města Hradec Králové
(6. 11. 2019)
Týden vzdělávání dospělých (11. - 15. 11. 2019)
Den otevřených dveří střediska Centrum Semafor (12. 11. 2019)
Noc venku (21. - 22. 11. 2019)
Odborné setkání pro pracovnice OSPOD pořádané Stopou čápa
(26. 11. 2019)
Obchůdky s Albertem s NZDM Modrý pomeranč (4. 12. 2019)
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Fotogalerie
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Finanční zpráva za rok 2019
Celkové náklady:

19 256 931,22 Kč

spotřeba materiálu

518 936,87 Kč

spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek

365 160,24 Kč

opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální a zdravotní pojištění

35 565,00 Kč
226 947,00 Kč
4 101,00 Kč
3 378 877,24 Kč
11 100 143,00 Kč
3 414 922,00 Kč

zákonné sociální náklady

14 537,00 Kč

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

11 890,00 Kč

daně a poplatky

12 431,00 Kč

ostatní provozní náklady, pojištění majetku, organizace a osob
ostatní náklady nedaňové, dary

Náklady nejvýznamějších středisek/projektů:

170 420,87 Kč
3 000,00 Kč

18 872 918,76 Kč

Celkové výnosy:
tržby za poskytnuté služby

(včetně finančních prostředků získaných prostřednictvím ÚP ČR formou příspěvků na výkon
pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., dále od EOP)

tržby z prodeje majetku

621,89 Kč

členské příspěvky

4 800,00 Kč

čerpání z fondu organizace

213 657,63 Kč

provozní dotace celkem

13 137 955,66 Kč

Nejvýznamější poskytovatelé dotací:
Královéhradecký kraj

13 137 955,66 Kč
653 037,73 Kč

MPSV ČR - dotace ze SR prostřednictvím KHK

8 387 119,00 Kč

Statutární město Hradec Králové

740 454,93 Kč

MPSV ČR - dotační program Rodina a ochrana práv dětí

102 944,00 Kč

1 039 863,04 Kč

Ostatní města a obce

Centrum Semafor (do 30. 6. Komunitní centrum ZIP)

4 178 684,55 Kč

3 212 000,00 Kč
42 400,00 Kč

79 242,00 Kč
4 447 327,05 Kč

Triangl - navazující aktivity

408 147,93 Kč

Stopa čápa

654 212,24 Kč
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25 001,00 Kč

úroky

Centrum Síťovka

Centrum přátelské rodině Budulínek

500,00 Kč

jiné ostatní výnosy

Úřad práce ČR

Doprovázení rodin ve výkonu pěstounské péče dle zák. č. 359/1999 Sb.

176 515,00 Kč

přijaté příspěvky a dary

4 487 338,80 Kč

Triangl

5 257 555,95 Kč

(včetně finančních prostředků získaných prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost v rámci individuálních projektů Královéhradeckého kraje - finanční prostředky
z ESF a rozpočtu České republiky, tržby za nájemné a další služby)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč

Centrum Semafor (do 30. 6. Komunitní centrum ZIP) - navazující aktivity

18 816 607,13 Kč

3 463 302,35 Kč

19 256 931,22 Kč
Celkové náklady

18 816 607,13 Kč
Celkové výnosy

-440 324, 09 Kč
Hospodářský výsledek
před zdaněním

114 800,80 Kč
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Donátoři
Evropský sociální fond

Děkujeme za podporu
a spolupráci
Královéhradecký kraj

Statutární město Hradec Králové

Ascarya o.s.

Jóga smíchu Petr Vrběcký

A-TEAM Hradec Králové

Klub deskových her POUTNÍK

Aufori, o.p.s.

Knihovna města Hradec Králové

Rodinné centrum Žirafa HK, z.s.

BAPA s.r.o.

Komise místní samosprávy Hradec
Králové, Moravské Předměstí – jih

Simply Fresh - Hamé
Snowbear s.r.o.

Krajské ředitelství Policie
Královéhradeckého kraje

ST GASTRO s.r.o. – Pizzapizza

Bumball.cz
Café Na kole

Královéhradecká provozní, a.s.

Středisko ekologické výchovy a etiky
SEVER HK

KURO Hradec Králové, z.s.

Středisko výchovné péče Návrat

KVK Parabit a.s.

Střední odborná škola veterinární HK

Lanový park Hradec Králové

Střední škola profesní přípravy HK

Laxus, z. ú.

TechSoup Česká republika

Logopedické pohádky Žirafy Žofky

Telepizza

Deskoviště

Mateřská škola, Speciální základní škola
a Praktická škola HK

Time4Fun, s.r.o.

Diecézní katolická Charita Hradec
Králové- Dobrovolnické centrum

Město Třebechovice pod Orebem

Domov mládeže, internát a školní jídelna,
HK - pracoviště J. Masaryka

Nomia, z. ú.

Cestovní agentura MONIKA
časopis Sociální práce/Sociálna práca

Ministerstvo práce a soc. věcí ČR

Město Kostelec nad Orlicí

Město Dobruška

Česká asociace streetwork
Česká pojišťovna
ČEZ, a. s.
Darujme.cz
Decathlon Hradec Králové

Město Nové město nad Metují

Město Náchod

Město Smiřice

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Férová palačinkárna
Fly Zone Park

Kompakt spol. s. r. o.

Komerční banka Nadace Jistota
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Nadační fond Albert

Kimberly - Clark s.r.o.

RLC Slavia Hradec Králové - Rugby
League Club

Městská policie Hradec Králové
Obec Mokré
Oblastní charita Hradec Králové - Dům
matky Terezy

Toi Toi, sanitární systémy, s.r.o.
Transport Čepek, s.r.o.
Unipap a.s.
Univerzita Hradec Králové
Úřad práce ČR
Vem Camará Capoeira
Vyšší odborná škola zdravotnická
a střední odborná škola HK

GIVT

Oblastní charita Hradec Králové Potravinová banka

HoSt - Home-Start

Papírnictví FO-MIX

Výtvarné hračky (ul.Pospíšilova)

Hradecké centrum pro osoby
se sluchovým postižením

Pedagogicko-psychologická poradna
Královéhradeckého kraje

Základní škola Štefánikova HK
Základní škola Třebechovice p. O.

Hybatelna z.s. – Station 91

Policie ČR - OOP Nový Bydžov

Základní umělecká škola Střezina

Chaos Company, umělecká skupina

Prima TV

ZOO Dvůr Králové a. s.

IKEA Česká republika, s.r.o

Primeros Prague a.s.

Žirafa Žofka

Infocentrum Hradec Králové

Půjčovna Topsports Centrum

Žonglérská komunita Enfys, z. s.

Děkujeme za podporu a spolupráci také jednotlivcům: Dvořák Jaroslav, Hanzlíček Libor, Koláriková Hana, Kořenová Kateřina, Lender
Jan, Matějka Jan, Mgr. Kožíšková Helena, MUDr. Urbanová Jaroslava, Pácha David, Remešová Anna, Slavata Tomáš, Štveráková
Monika, Těšitel Martin, Vokrouhlíková Kristýna a všem našim dobrovolníkům.
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Líbí se Vám práce Salingeru?
Zapojte se
Staňte se dobrovolníkem ve Vámi zvoleném středisku a podílejte se na pomoci druhým.

Podpořte nás
•

na číslo účtu 1080693349/0800 (Česká spořitelna, a.s.) a sami si určete, kde Vaše peníze budou pomáhat
a na co budou určeny, zadejte jednorázový či trvalý příkaz,

•

nákupem ve Vašem oblíbeném e-shopu prostřednictvím webového portálu GIVT,

•

libovolnou částkou na Darujme.cz

Děkujeme.
Neváhejte nás kontaktovat na:
777 807 057
reditel@salinger.cz
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Salinger, z.s. je pověřen dle §48 odst. 2
zákona č. 359/1999 Sb., k výkonu sociálně právní
ochrany dětí v tomto rozsahu:
Salinger, z.s. je pověřen dle §48 odst. 2 zákona č. 359/1999
Sb., k výkonu sociálně právní ochrany dětí v tomto rozsahu:
Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999
Sb., to je vyhledávání dětí, na které se sociálně- právní
ochrana zaměřuje ve smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb.
Tato činnost je vykonávána jak pasivně, kdy se pracovníci
organizace při své další činnosti můžou dozvědět o ohrožených
dětech nepřímo, nebo aktivně, kdy pracovníci organizace provádí
terénní sociální práci, depistáž. Pracovníci pohovoří s dítětem,
jeho rodiči či dalšími osobami a zajistí bezprostřední pomoc dítěti.

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a)
zákona č. 359/1999 Sb.)
Zaměřujeme se na poskytování poradenské pomoci při péči o dítě
nejrůznějšího věku, rozvoj psychosociálních dovedností v rodině,
zajišťujeme poradenství rodičům ve věcech výchovných problémů
s dítětem, sociálního zabezpečení rodiny, bytové problematiky
apod. Pracovník pohovoří s rodiči a dítětem a rozebere konkrétní
problém s hlavním cílem nalézt řešení.
Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství
při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně
postižené (§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.)
Pracujeme s rodiči např. na nácviku sociálně-pedagogických
dovedností a zaměřujeme se na podporu realizace potřeb dětí
s postižením a jejich rodin a na usnadnění jejich autonomie, tj.
např. zajišťujeme jejich informovanost o možnostech jejich
sociálního zabezpečení, zprostředkování služeb sociální péče
(např. stacionáře) nebo služeb sociální intervence (např. raná
péče). Organizace má zajištěno vhodné prostředí pro poskytování
poradenství a vymezenou nabídku služeb, které může rodinám
nabídnout.
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Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
(§ 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.)
Organizace pořádá přednášky, semináře či kurzy zaměřené
např. na nácvik komunikace s dítětem, výchovu dítěte, péči
o dítě jiného etnika apod. Vždy je jasně vymezen okruh osob,
pro které je přednáška určena. Zajišťujeme vhodné prostředí pro
pořádání přednášek a kurzů. U většiny přednášek je také zajištěn
doprovodný program pro děti. Bylo realizováno 19 vzdělávacích
setkání na témata aktivní trávení volného času rodiny, posilování
rodičovských kompetencí v oblasti předškolní výchovy, návrat
dítěte do původní rodiny, odchod dítěte z náhradní péče, práce
s dětmi s vadami řeči apod.
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32 zákona č. 359/1999 Sb.)
V rámci činnosti jednotlivých středisek se v práci s dětmi
zaměřujeme na preventivní aktivity týkající se např. zneužití
návykových látek, zanedbávání školní docházky, internet,
bezpečný sex, volný čas, finanční gramotnost, subkultury, životní
hodnoty a normy, hygienické návyky apod. Bylo realizováno 1307
preventivních aktivit.
Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti
(§ 41 zákona č. 359/1999 Sb.)
Toto pověření naplňujeme prostřednictvím klubových aktivit
určených pro děti a mládež ve středisku NZDM Modrý pomeranč.
Středisko je především určeno ohroženým dětem, kterým nabízí
výchovné programy, využití volného času, rozvoj sociálních
dovedností.

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona
č. 359/1999 Sb.)
Novela zákona č. 359/1999 Sb. ukládá osobám pečujícím a osobám
v evidenci povinnost mít uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské
péče s pověřenou osobou. Pověření k uzavírání dohod získala
organizace Salinger, z.s. v roce 2013. Rozsah služeb, podmínky
spolupráce a zodpovědnost všech zúčastněných stran stanovuje
samotný obsah dokumentu.
Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny
(§ 19a odst. 1 písm c) zákona č. 359/1999 Sb.), kterou jinak
zajišťuje krajský úřad (§11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.),
provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení
nebo pěstounské péče.
V roce 2019 organizace realizovala přípravu 24 zájemců o přijetí
dalšího dítěte do náhradní rodinné péče, tzv. druhožadatelů.
Příprava v rozsahu 16 hod. zahrnovala část sociálně - právní,
psychologicko - výchovnou a individuální konzultace s terapeuty.

Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům
o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám
vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům
a pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo
svěřením dítěte o pěstounské péče (§11 odst. 1 písm. d),
§11 odst. 2 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.)
Po celou dobu spolupráce poskytujeme žadatelům poradenství
ve věcech týkajících se přípravy i převzetí dítěte do rodiny.
Mohou se na nás obrátit zájemci o osvojení, stejně tak zájemci
o pěstounskou péči. Vzájemná komunikace pracovníků a žadatelů
probíhá prostřednictvím telefonu, e-mailu a osobních setkání.
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující,
s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské
péče (§ 47b zákona č. 359/1999 Sb.), při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba
pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna
výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je každé rodině
přidělen klíčový pracovník. S ním se členové rodiny setkávají při

individuálních nebo rodinných konzultacích alespoň jednou za dva
měsíce, v případě potřeby i častěji. Návštěvy probíhají zpravidla
v přirozeném prostřední rodiny (domácnosti). Komunikace
s rodinou probíhá i prostřednictvím telefonu a e-mailu. Výchovná
a poradenské péče je poskytována na základě vzájemné domluvy,
případně na základě vyžádání osoby pečující.
Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli
nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností (§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst.
2 písm. g zákona č. 359/1999 Sb.)
Tato činnost je vykonávána jak pasivně, kdy je pracovník
kontaktován rodinou, kterou oznamuje obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, tak aktivně, kdy pracovník vytipuje
v rámci jiných činností vhodné osoby. Potencionální fyzické
osoby jsou kontaktovány i během propagačních akcí organizace,
případně akcí, kam jsou pracovníci Salinger, z.s. přizváni jako
hosté.
Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2 zákona č. 359/1999
Sb., kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném
prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení,
a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností (§ 19a odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. h)
zákona č. 359/1999 Sb.)
Tato činnost je vykonávána vytipováním dětí vhodných
do náhradní rodinné péče.

Místa poskytování
NZDM Modrý pomeranč
Triangl
Stopa čápa
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Salinger, z. s.
vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 3261
IČ: 67440185
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: 1080693349/0800
(Česká spořitelna, a.s.)
Gočárova třída 760
500 02 Hradec Králové
495 267 249
reditel@salinger.cz
www.salinger.cz 		
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