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Úvodní slovo
Vážení a milí kolegové a přátelé Salingeru,

rok 2020 byl pro nás všechny v mnoha ohledech ojedinělý. Ze dne na den se vše kolem nás zastavilo 
a my jsme se učili reagovat na pandemickou situaci. Přestože byla oficiálně během jara uzavřena i všechna 
naše střediska, rozhodli jsme se nepolevit, a pracovat jsme nepřestali. Ba naopak, denně jsme vstupovali 
v různých on-line či jiných formách do domácností našich klientů a společně s nimi hledali cesty v řešení 
nových situací. Věřím, že jsme tak dostáli svým posláním a hodnotám v plné míře. Přístup a nasazení mých 
kolegyň a kolegů je pro mě splněný sen. Sen o týmu pracovníků slovy autorky Evy Mohauptové z knihy 
Týmový koučink…

Představte si stádo koní. Klidně se pase na louce a každý kůň má svoji sílu, touhy i vrtochy. Jdete 
k nim a získáte jejich důvěru. Představte si, že ty koně ovládnete, podřídí se vám a zapřáhnete 
je do spřežení. Propojíte je mezi sebou a jejich síla se bude sčítat a násobit. Čím víc koní, tím 
větší síla. A koně se rozběhnou… Vnímají, že utáhnou víc než každý z nich sám, a mají z toho 
radost. A běží jako o závod. Kéž mají dobrého vozataje a kéž vozataj má sílu udržet koně 
v jednom směru na cestě. Potom je to jízda, která uchvátí duši…

Mé poděkování patří všem zaměstnancům, klientům a jejich rodinám, všem dobrovolníkům, dárcům 
a podporovatelům!

Mgr. Iva Rosíková
ředitelka organizace
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Organizační struktura

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ČINNOSTI POSKYTOVANÉ DLE ZÁKONA Č. 359/1999 SB., O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Valná hromada Výbor

Ředitelka

NZDM Modrý 
�pomeranč

Centrum�
Semafor Triangl Stopa�čápa

Kancelář�ředitele
zástupce ředitele

finanční manažerka
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“Díky vám už vím, jak lépe jednat s lidmi na úřadech a vím si také rady, jak si tam zařídit potřebné věci. Naší 
rodině se snažila pomoci spousta lidí, ale až vy jste to vážně dokázali! Vděčíme vám za mnohé, ale především 
díky vaší pomoci konečně po letech normálně bydlíme.” 
       klientka Centra Semafor

“Vzhledem tomu, jaká je doposud situace ohledně pandemie Covid 19, jsem ráda za to, že nízkoprahové 
centrum Modrý pomeranč se přizpůsobil aktuální situaci a poskytl mi praxi v online prostředí. Nedílnou 
součástí bylo pravidelné seznamování organizace z různého úhlu pohledu, byla jsem seznámena nejen se 
strukturou, náplní, respektive posláním zmiňované organizace, v podstatě od vzniku po rozvoj a budoucí vývoj 
– vize nízkoprahového centra.  Vše bylo doplněno v příjemném online prostředí s připravenými doplňkovými 
materiály, grafické vyobrazení např. smluv, rozhovory, programy, odkazy, link, v podstatě vše, co bych očekávala 
v přímém kontaktu se sociálním pracovníkem na poli organizace. Dle mého Mgr. Slámová a celý kolektiv 
sociálních pracovníků odvádí precizní práci.” 

praktikanta Veronika B.

“Díky skvělé práci pracovnice střediska Triangl s rodinou nedošlo k odebrání chlapce z péče matky. Rodina se 
stabilizovala.” 
  sociální pracovnice OSPOD Trutnov

“Stopa čápa je pro nás velice důležitá, pomohou nám ve všem, s čím si nevíme rady. Jsou ochotní a spolehliví, 
spolupráce mezi námi je fajn, můžeme si postěžovat i se podělit o radostné události, v dnešní těžké době je 
příjemné, když víte, na koho se můžete v případě potíží obrátit a oni pomohou. Všem moc děkujeme, že jsou s 
námi.”

babička Davida 

“Program Triangl 2 je v Novém Bydžově pod záštitou OSPOD Nový Bydžov realizován ve spolupráci s dodavatelem 
Salinger, z. s. pravidelně již od roku 2013 a se všemi svými aktivitami beze zbytku zapadá do koncepce OSPOD 
při jeho kontinuální práci s dětmi, které jsou ohroženy rizikovým chování a způsobem života. Z dosavadních 
zkušeností vyplývá, že tento program je pro OSPOD velmi dobrou alternativou preventivně výchovného 
opatření a Salinger, z. s. je jeho osvědčeným realizátorem. Jako nadstandardní lze hodnotit komunikaci s 
lektorem programu, která byla vždy na velmi vysoké profesionální úrovni a jeho postřehy ze setkávání s klienty, 
jsou pro práci zejména kurátora pro děti a mládež velkým přínosem.” 
     Mgr. Jan Kubinec, vedoucí Odboru sociálních věcí

Salinger, z. s. prostřednictvím aktivit jednotlivých středisek poskytuje pomoc a podporu dětem, mládeži, 
biologickým a náhradním rodinám. Naše klienty provázíme ve složitých životních situacích, společnými 
silami hledáme cesty k jejich řešení, usilujeme o jejich stabilitu a hájíme jejich práva a zájmy. Působíme 
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Naše hodnoty

Podpora, aktivizace klienta

Provázíme klienta při změně 
životního stylu. Motivujeme k 
vlastní iniciativě, která vede ke 
změně kvality života.

Respekt

Akceptujeme u klientů i pracovníků 
jejich jedinečnost a specifika, 
přizpůsobujeme svoji práci jejich 
schopnostem a možnostem.

Partnerství, otevřený dialog

Souměrná, rovnocenná 
komunikace mezi všemi zapojenými 
subjekty (klient, pracovník, tým, 
spolupracující i návazné organizace).

Odbornost a profesionalita

Vzdělání, další profesní 
rozvoj a dodržování etického 
kodexu jako záruka kvality 
poskytovaných služeb.

Pozitivní pracovní atmosféra

Důvěra ve schopnosti pracovníků, 
jejich maximální podpora, nadhled 
a humor jako nedílná součást 
pracovního prostředí.

Kolegialita

Vzájemná solidarita a soudržnost 
jednotlivých středisek. Řídíme se 
heslem: “Jeden za všechny, všichni 
za jednoho.“

Veřejná angažovanost

Aktivně se snažíme o změnu 
sociálního systému ve prospěch 
klienta. Pořádáme osvětové akce 
pro veřejnost.

ReferenceNaše poslání a hodnoty
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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, …

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.

Principy

 • 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.

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.

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 2020

Počet klientů  662  Počet poskytnutých služeb     9261  Počet hodin podpory  5004

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

Jmenuji se Milan. Chodím do klubu 
za pracovnicí necelý rok. Vždycky 
se pobavíme o tom, jak se cítím, 
co je u mě nového a taky mluvíme 
o zajímavých věcech jako jsou 
hodnoty nebo vztahy. Dost mi to 
pomáhá si uvědomit, co v životě chci 
a taky se to líbí i mojí kurátorce, že 
si mám s kým popovídat a něco se 
i naučím. Klub mám rád i proto, že 
se tam vždycky potkám s kamarády, 
poslechneme si společně hudbu, 
pokecáme. Je to lepší, než když se 
touláme po městě.
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ČASovaná bota aneb 
úspěch naší služby na 
celorepublikové úrovni
Středisko NZDM Modrý pomeranč získalo ocenění od České asociace streetwork za „dlouhodobě kvalitní 
práci s klienty, za příkladnost spolupráce a síťování v regionu a také za vynikající personální politiku, práci 
s praktikanty, dobrovolníky a péči o zaměstnance.“

Rádi bychom touto cestou poděkovali České asociaci streetwork za jejich podporu a ocenění. Děkujeme 
také všem našim kolegům, přátelům, partnerům a blízkým, kteří věří naší práci a vytváří nám podmínky, 
ve kterých můžeme rozvíjet sebe i druhé. Poděkování patří i našim klientům, kteří nám svěřují své životní 
osudy a každodenní společnou prací nás obohacují. 

NZDM Modrý pomeranč začalo poskytovat své služby v roce 2001. Po téměř 20 ti letech svého 
působení se stalo nejlepší nízkoprahovou sociální službou v celé republice.
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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.
 
Cílová skupina

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).

Cíl služby

Cílem poskytování sociální služby je, aby se:

 • rodina naučila situaci řešit samostatně;

 • situace v rodině vyřešila;

 • situace v rodině nezhoršovala.

Principy

 • 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.

Centrum Semafor 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 ORP Hradec Králové. Pravidelně dojíždíme například do Smiřic a Třebechovic pod Orebem, 
ale potkat nás můžete i jinde, kde nás je potřeba. Ambulantní forma znamená, že jsme přítomni u nás 
v Centru Semafor a zájemci o službu mohou za námi v době ambulance nebo dle domluvy přijít a požádat 
o pomoc.

Statistika za rok 2020

Počet klientů  72

Počet poskytnutých úkonů  2728

Počet hodin přímé podpory klienta  936  hodin

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
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Rodina paní Vilmy je dlouhodobě v nelehké sociální a finanční 
situaci. Paní Vilma kvůli zdravotním obtížím pobírá invalidní 
důchod. Zároveň se také stará o malou dceru a syna. Její 
partner se snaží finančně zabezpečit rodinu, ale jeho výdělek 
je velmi malý. Po práci se snaží pomoci partnerce s dětmi 
a domácností a přivydělává si ještě brigádně. Paní Vilma se 
pracovnici svěřila, že by syn Pepík rád chodil se spolužáky 
na obědy, ale nemohou si dovolit dovolit platit obědy synovi 
ve školní jídelně. Pepík je tak odstrčený z kolektivu a k obědu 
má často jen pečivo. Sociální pracovnice společně s paní 
Vilmou hledala cestu, jak obědy Pepíkovi zajistit. Nejprve 
vypracovaly měsíční rodinný rozpočet.  Na jeho základě 
zjistily, že je opravdu finanční situace rodiny velmi špatná, 
a tak společně domluvily a zrealizovaly schůzku s ředitelem 
základní školy ohledně projektu Obědů pro děti. Pan ředitel 
paní Vilmě podrobně vysvětlil dodržování pravidel projektu 
a jak se do něj zapojit. Společně s pracovnicí tedy maminka 
sepsala žádost, na jejímž základě mohou být Pepíkovi obědy 
poskytnuty. Paní Vilma je ráda, že se jejímu synovi splnilo 
přání, není vyčleněn z kolektivu spolužáků a má pravidelnou, 
vyváženou a teplou stravu. 

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:

 • 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, MPSV Dotační 
program Rodina, Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové.  Děkujeme.

Za školním úspěchem 

Natálka je velmi stydlivá dívka. Již v první třídě se u ní projevily potíže ve škole - delší 
dobu jí trvalo, než se naučila psát správné tvary, číst písmena, nešla jí matematika.  
Rodiče si nevěděli rady, jak Natálce vysvětlit učivo, proto velice uvítali nabídku pomoci 
se vzděláváním dcery. Pracovnice jim pomohla zařídit také vyšetření ve Speciálně 
pedagogickém centru pro děti s vadami řeči. Při doučování navázala Natálka 
s pracovnicí velmi hezký vztah a ve druhé třídě udělala velký pokrok. Zlepšila se nejen 
ve psaní a čtení, ale také v komunikaci se spolužáky a paní učitelkou. Paní učitelka 
připravovala maminku na to, že bude Natálka pravděpodobně opakovat druhou 
třídu. To se nakonec nestalo a díky snaze všech zapojených Natálka v současné době 
chodí do třetí třídy. 
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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). 

Cíl služby

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.

Co nabízíme?

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, sociálních služeb a dalších institucí (například mateřská, základní škola, pediatr) s rodinou 
a dítětem, které je ohrožené na sociálním, zdravotním a/nebo psychologickém vývoji.
Základním principem sanace rodiny je pomoc dítěti prostřednictvím pomoci jeho rodině, zájem a potřeby 
dítěte jsou vždy prioritním ukazatelem.

„Nejlepší cesta k poskytnutí pomoci dítěti je rozvoj a posílení rodiny jako celku.“
(Insoo Kim Berg)

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.

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. 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 uživatelů 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;

Triangl



1918

Eda (13) byl v květnu umístěn do dětského domova. Maminka paní D. 
nezvládala udržet doma ani základní hygienu, nedávala synovi dostatek 
podnětů k vývoji, Eda měl 300 neomluvených hodin ve škole, rodině 
hrozilo vystěhování z bytu kvůli dluhu na nájemném. Pomoc paní D. 
dlouho odmítala, ale nakonec ji přijala. K pracovnici získala důvěru 
a s její podporou zlepšila mnoho věcí. Udržela si bydlení, byt uklidila od 
odpadků, sehnala nábytek, zaevidovala se na ÚP. S Edou je v pravidelném 
kontaktu, bere si ho domů na víkendy a prázdniny. S pracovnicí vždy 
připravují plán, jak může paní D. s Edou trávit volný čas, jak mít pěkné 
společné zážitky, jak Edu podporovat v jeho zájmech. 

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, …).

Statistika za rok 2020

Počet klientů  190   Počet hodin podpory  2506                    

Počet poskytnutých služeb   5439 

Úspěšnost klientů v plnění kroků individuálního plánu  78 %

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 

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.

Hlavní aktivity projektu byly: 

Triangl 2 – preventivní skupinový program pro děti a mládež ve věku 10–15 let s rizikovým způsobem 
chování.

Ancora – resocializační program pro děti a mladistvé do 18 let věku, kteří se dopouštějí přestupků proti 
společensky uznávaným normám.

Individuální práce v rodinách – využití socioterapeutických technik (např. Sandplaying), kognitivně 
behaviorální terapie při zvyšování rodičovských kompetencí, posilování psychosociálních schopností dětí.

Moderace případových konferencí – zajištění moderátorky pro případové konference, které se konají 
pod hlavičkou oddělení sociálně - právní ochrany dětí.

Do celého projektu se zapojilo  44  klientů. 

Projekt byl realizován střediskem Triangl za podpory: MPSV Dotační program Rodina, Královéhradecký kraj, 
Statutární město Hradec Králové, Město Dobruška, Město Kostelec nad Orlicí, Město Náchod. Děkujeme.

Návazná podpora rodin 
v ohrožení 
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Co děláme?  

Provázíme pěstouny v náhradním rodičovství tak, aby děti, které přijali, zvládly adaptaci v nové rodině, 
rozuměly tomu, proč nežijí u svých rodičů a dokázaly se s tím vyrovnat. Pomáháme pěstounům mluvit 
s dětmi o těžkých životních událostech, navazovat a udržovat kontakty s původní rodinou dítěte, pokud 
je to v jeho zájmu. Podporujeme klienty při zvládání náročných výchovných období dětí. Komunikujeme 
s úřady a usnadňujeme orientaci v legislativě sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Úzce 
spolupracujeme s terapeuty, psychology, školkami, školami a dalšími aktéry systému péče o děti.

“Je nepřípustné, aby se dítě stalo jen prostředkem k uspokojování potřeb 
dospělých, aniž by současně a to přednostně, byly uspokojovány potřeby jeho.”

Prof. PhDr. Zdeněk Matějíček, CSc.

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.

Dohody o výkonu pěstounské péče

Salinger, z.s. je držitelem pověření k sociálně-právní ochraně dětí (dle Zákona č. 359/1999, Sb. o sociálně-
právní 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, s cílem 
zajistit všem dětem, žijícím v těchto rodinách, stabilní a bezpečné rodinné prostředí.

Stopa čápa
Působnost: 
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj

Cílová skupina: 
Pěstounské rodiny z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou 
péči a jejich vlastní děti.

Jsou to:

 • 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;

 • děti v náhradní rodinné péči.

Statistika za rok 2020

Dohody o výkonu pěstounské péče:

V roce 2020 jsme spolupracovali se  74  rodinami. Pomáhali jsme celkem  100  dětem, 

umístěným v pěstounské péči nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu.
 

Kontaktní údaje střediska

Stopa čápa

třída Karla IV. 1222/25a, 500 02 Hradec Králové 2 (pro klienty slouží konzultační místnost)

773 800 209

stopa.capa@salinger.cz
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Paní B. se k nám před několika lety přišla zeptat, jestli by měla šanci 
přijmout do své péče dítě. Byla vlastně už předem přesvědčená, 
že to určitě nepůjde. Bylo jí právě 46 let, se svým partnerem žila 
již devět let ve společné domácnosti, ale nebyli manželé. Partner 
měl z dob svého mládí záznam v trestním rejstříku. Žili spolu v bytě 
2+1. Jejich platy dosahovaly mírně podprůměrné výše. To všechno 
paní B. považovala za překážku. Měla dojem, že bude pro úřady 
a soudy moc stará, moc chudá a málo vdaná. V Královéhradeckém 
kraji statistiky jasně ukazují, že u nás má rozhodně přednost péče 
o děti v rodinách a nikoli v ústavech. Krajský úřad, městské úřady 
i doprovodné organizace stále hledají další náhradní rodiče. Je moc 
důležité to zkusit. Dnes paní B. s partnerem vychovávají Vašíka (4) 
a Bětku (8). Nebyl žádný důvod myslet si o nich, že nedokážou být 
dobrými a milujícími rodiči. A na tom záleží především. 

Příprava druhožadatelů 
o náhradní rodinnou péči
Na žádost Krajského úřadu jsme v roce 2020 připravovali  12  zájemců o přijetí dalšího dítěte do 
náhradní rodinné péče. 

Přípravy obsahovaly dva vzdělávací bloky. 

Ve čtyřech 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. 

Čtrnáct 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 šest hodin 
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. 
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Den s úsměvem
Den s úsměvem je již tradiční akce pro rodiny s dětmi, kterou pořádá Salinger, z.s. každoročně ku příležitosti 
Mezinárodního dne úsměvu a k mottu naší organizace „Úsměv dítěte…Víme, proč to děláme“. Cílem akce je 
podpora společného trávení volného času rodin z Hradce Králové a okolí. 

V roce 2020 měl proběhnout již sedmý ročník této akce pod záštitou Statutárního města Hradec Králové. 
Pro návštěvníky byl opět připraven pestrý program v podobě divadelních, hudebních či sportovních 
vystoupení a dalších doprovodných aktivit (ukázka hasičů, bumball, žonglování, deskové hry, výroba 
buttonů atd.). Za přípravou Dne s úsměvem stojí desítky hodin práce zaměstnanců Salingeru, z.s., kteří do 
poslední chvíle věřili v realizaci akce. Bohužel z důvodu zpřísňujících se vládních opatření byl Den s úsměvem 
nakonec zrušen. Navzdory tomu, že akce neproběhla, byla vyhodnocena doprovodná výtvarná soutěž 
na téma Úsměv na talíři, které se účastnilo okolo 100 malířů. Výherci jednotlivých kategorií byli osobně 
oceněni. 

Touto cestou bychom rádi poděkovali Statutárnímu městu Hradec Králové a KMS Střed města za 
poskytnutí finanční podpory, dále firmě EMADO Hradec Králové, s.r.o., Bagmaster s.r.o., TOBOGA Tongo 
Hradec Králové, Unipap a.s. a Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje za poskytnutí 
cen do výtvarné soutěže a v neposlední řadě také panu Alešovi Černému za vytvoření grafického návrhu 
plakátu akce. Děkujeme také všem partnerům, kteří se na Den s úsměvem chystali se svým vystoupením, 
doprovodnou aktivitou nebo stánkem.
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Začátkem roku jsme začali připravovat 3. ročník akce Noc venku Hradec Králové společně s níže uvedenými 
partnery projektu. Noc venku je celorepubliková kampaň, která upozorňuje na rizika bezdomovectví 
dětí, rodin, seniorů a dalších osob. Vyvrací předsudky a mýty ve společnosti o bezdomovectví a informuje 
o tom, že se stále více obyvatel a rodin s dětmi dostává do bytové nouze a v ČR není schválen zákon 
o sociálním/dostupném bydlení. Cílem Noci venku je předávat jasně a srozumitelně důvody, proč je 
bydlení základní životní potřebou člověka. 

Akce měla proběhnout 26.11.2020 od 18:00. Pořadatelé měli připravené vystoupení hudební i kulturní, 
setkání s odborníky. A rovněž dvě novinky. První byla promítání filmu a následná diskuse nad tématem 
bezdomovectví jednotlivců i rodin. Nápad vzešel ze spolupráce se Studentským filmovým klubem a kinem 
Bio Centrál. Druhou novinkou byla příprava semináře pro starosty z Královéhradeckého kraje. Salinger, 
z. s. a partneři projektu chtěli sdílením dobré praxe podpořit starosty, kteří by chtěli začít v obci řešit 
dostupné/sociální bydlení. Na akci samotné pak odvážlivci z řad široké veřejnosti měli mít opět možnost 
vyzkoušet si přespání na Baťkově náměstí. Smyslem není simulace bezdomovectví, ale zažít si na vlastní 
kůži (a to doslova, když teploty už klesají k nule) spát na ulici, ráno vstát a jít do práce či školy. V důsledku 
zhoršené epidemiologické situace museli pořadatelé akci nakonec zrušit. 

Salinger, z.s. akci připravoval ve spolupráci s partnery projektu: Oblastní charita Hradec Králové, středisko 
Dům Matky Terezy; Laxus, z. ú; Občanské poradenské středisko, o.p.s.

Akci podpořili Královéhradecký kraj a Statutární město Hradec Králové. Děkujeme. 

Noc venku Hradec Králové
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Účast v pracovních skupinách
Asociace Dítě a rodina

Česká asociace streetwork

Fórum Terénní práce

MAP Hradecký venkov

MAP Nad Orlicí

Mezioborová monitorovací terénní 
skupina - MOMS

Mezirezortní koordinační skupina 
k transformaci systému péče o ohrožené 
děti

Platforma dostupného bydlení 
Královéhradeckého kraje

Platforma pro včasnou péči

Platforma pro sociální bydlení

Pracovní skupina komunitního plánování 
Smiřice

Pracovní skupina operačního programu 
URBACT III 

Pracovní skupina PRAKK nízkoprahových 
zařízení pro děti a mládež 
Královéhradeckého kraje

Pracovní skupiny komunitního plánování 
Hradec Králové – Rodiny s dětmi 
a mládež, Národnostní a etnické mešiny 
a osoby v obtížné životní situaci

Pracovní skupina komunitního plánování 
Náchod - Služby sociální prevence 
a služby pro rodinu a děti

Pracovní skupina pro zajištění služeb 
pro děti, které mají potřeby v oblasti 

duševního zdraví

Regionální platforma Královéhradeckého 
kraje k projektu Krajská rodinná politika

Tým pro děti a mládež Hradec Králové

Tým pro rozvoj náhradní rodinné péče 
v Královéhradeckém kraji

Pracovní skupina Krajského úřadu  
– Podpora rozvoje doprovázení pěstounů 
na území Královéhradeckého kraje

Projekt „Bezpečný kontakt dítěte v NRP 
s biologickou rodinou

Výzkum Výzkumného ústavu práce a 
sociálních věcí „Hodnocení účelnosti 
využicí státního příspěvku na výkon 
pěstounské péče“

Tisk
6. plán rozvoje sociálních a souvisejících 
služeb města Hradec Králové pro období 
2019–2021

Adresář sociálních služeb 2020

Časopis Orandžák

Denik.cz

Občasník Klubofon

Novobydžovský zpravodaj

Salingeroviny

Unie – časopis České unie neslyšících, z. ú.

Zpravodaj Radnice

Zpravodaj sociálních projektů

Zprávy o činnosti 2020

Web
www.salinger.cz
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
katalog.pravonadetstvi.cz
www.nahradnirodina.cz
www.promitejity.cz

www.socialnibydleni.org
socialnisluzbykhk.cz
www.stansenahradnimrodicem.cz
www.streetwork.cz
www.uhk.cz
www.youtube.com
www.ohrozenedite.cz

Kde jste o nás mohli slyšet Akce

Leden

Závěrečná challenge party – odpoledne plné her a soutěží, 
spojené s vyhlášením Mrazivé challenge a s rozloučením 
s pracovnicí Káťou na klubu eSko 7 - 13 ( 29. 1. 2020)

Únor

Nácvik sebeobrany pod vedením instruktora Městské policie 
(5. 2. 2020)

Setkání doprovodných organizací a OSPODů 
Královéhradeckého kraje, pořádané Krajským úřadem 
(27. 2. 2020)

Rozlučková párty na klubu eFko s pracovnicí Štěpánkou 
(27. 2. 2020)

Rodinné odpoledne ve FlyZone parku (6. 2. 2020)

Březen

Narozeninová přespávací party v NZDM (4. 3. 2020)

Setkání s ministryní práce a sociálních věcí Dipl. Pol. Janou 
Maláčovou, MSc. na půdě UHK (5. 3. 2020)

Metodické setkání s pracovníky OSPOD Náchod (6. 3. 2020)

Návštěva Hvězdárny v Hradci Králové (4. 3. 2020)

Červen

Víkendový pobyt pro pěstouny se vzděláváním a programem 
pro děti (6. - 7. 6. 2020)

Metodické setkání s pracovníky OSPOD Jaroměř (23. 6. 2020)

Akreditované vzdělávání pro odborníky v systému 
sociálně-právní ochrany dětí (25. 6. a 26. 6. 2020)

Orange Free Space – akce pro děti, mládež i dospělé, zaměřená 
na propagaci terénní práce (26. 6. 2020)

Červenec

Opékání buřtů a venčení pejska na Hradečnici (15. 7. 2020)

Návštěva Přírodovědného centra v Hradci Králové (28. 7. 2020)

Srpen

Návštěva pobočky Knihovna Hradec Králové – Výtvarná dílna 
(4. 8. 2020)

Výlet do Malšovických lesů (11. 8. 2020)

Přespávačka v lese - tradiční akce „Přežití“ (20. - 21. 8. 2020)

Společné grilování v Šimkových sadech (25. 8. 2020)

Září

City Jam (1. 9. 2020)

Graffiti odpoledne (16. 9. 2020)

Ukliďme Česko (17. 9. 2020)

Víkendový pobyt pro pěstouny se vzděláváním a programem 
pro děti (19. - 20. 9. 2020)

Týden nízkoprahových klubů (21. – 25. 9. 2020)

Týden pěstounství se Stopou čápa (21. - 27. 9. 2020)

Říjen

Kulatý stůl: Domácí násilí, syndrom CAN a šikana (7.10.2020)

Kulatý stůl: Výchovné problémy, záškoláctví, spolupráce školy 
a OSPOD (21.10.2020)

Listopad

Kulatý stůl: Ústavní výchova, formy svěření dítěte do pěče, 
práce OSPOD v rodině s ohroženými dětmi (4. 11. 2020)

Kulatý stůl: Zkušenosti s online přípravou budoucích 
náhradních rodičů (12. 11. 2020)

Kulatý stůl: Děti s primárním zraněním a jejich adoptivní rodiče 
(13. 11. 2020)

Kulatý stůl: Zákoškoláctví (24. 11. 2020)

Prosinec

Kulatý stůl Asociace veřejně prospěšných organizací 
(2. 12. 2020)

Akreditované vzdělávání pro odborníky v systému 
sociálně-právní ochrany dětí (4. 12. 2020)

Obchůdky s Albertem (4. 12. 2020)

Slavnostní vyhlášení výsledků udílení Výroční ceny České 
asociace streetwork – naše služba získala 1. místo v kategorii 
Tým roku 2019 (12. 12. 2020)
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Finanční zpráva za rok 2020
Celkové náklady: 17 453 726,13 Kč 
spotřeba materiálu   516 234,28 Kč 

spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek   253 943,97 Kč  

opravy a udržování   41 345,95 Kč 

cestovné   140 174,00 Kč 

náklady na reprezentaci   73,00 Kč 

ostatní služby   2 542 258,96 Kč 

mzdové náklady   10 370 801,00 Kč 

zákonné sociální a zdravotní pojištění   3 313 228,00 Kč 

zákonné sociální náklady   111 023,39 Kč 

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   12 168,00 Kč 

daně a poplatky   6 820,00 Kč 

ostatní provozní náklady, pojištění majetku, organizace a osob   142 655,58 Kč 

ostatní náklady nedaňové, dary   3 000,00 Kč 

Náklady nejvýznamějších středisek/projektů: 17 290 653,34 Kč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč 4 804 900,74 Kč 

Centrum Semafor 3 995 991,98 Kč 

Centrum Semafor (navazující aktivity) 142 306,00 Kč 

Triangl 5 332 853,98 Kč 

Triangl (navazující aktivity) 155 034,00 Kč 

Doprovázení rodin ve výkonu pěstounské péče dle zák. č. 359/1999 Sb. 2 859 566,64 Kč 17 453 726,13 Kč    
Celkové náklady

17 455 281,71 Kč 
Celkové výnosy

1 555,58 Kč
Hospodářský výsledek 

před zdaněním

Celkové výnosy: 17 455 281,71 Kč 
tržby za poskytnuté služby 135 665,65 Kč 

přijaté příspěvky a dary 12 700,00 Kč 

tržby z prodeje majetku 300,00 Kč 

jiné ostatní výnosy 15 291,37 Kč 

úroky 587,86 Kč 

členské příspěvky 2 700,00 Kč 

čerpání z fondu organizace 149 190,39 Kč 

provozní dotace celkem 17 138 846,44 Kč 

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

Nejvýznamější poskytovatelé dotací: 17 135 651,64 Kč 
Královéhradecký kraj 942 918,00 Kč 

MPSV ČR - dotace ze SR prostřednictvím KHK 12 222 696,00 Kč 

Statutární město Hradec Králové 865 000,00 Kč 

MPSV ČR - dotační program Rodina a ochrana práv dětí 96 471,00 Kč 

Úřad práce ČR 2 859 566,64 Kč 

Ostatní města a obce 149 000,00 Kč 
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Donátoři

Ministerstvo práce a soc. věcí ČR

Město Nový Bydžov

Město Nové město nad Metují

Město Rychnov nad Kněžnou

Královéhradecký kraj

Město Kostelec nad Orlicí

Město Náchod

Nadační fond Albert

Statutární město Hradec Králové

Město Dobruška

Město Smiřice

Kimberly - Clark s.r.o.

Komerční banka Nadace Jistota 

Kompakt spol. s.r.o.

Procter&Gamble, s. r. o

PORSCHE INTER AUTO CZ spol. s r.o.

Česká asociace streetwork 

Mluvmespolu.cz, z.s.

Děkujeme za podporu 
a spolupráci
Asociace Dítě a rodina

A-TEAM Hradec Králové

Café Na kole

Darujme.cz

Diecézní katolická Charita Hradec 
Králové – Dobrovolnické centrum

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Férová palačinkárna

Fly Zone Park

GIVT

Hradecké centrum pro osoby se 
sluchovým postižením o. p. s.

Hybatelna z.s. – Station 91

IKEA Česká republika, s.r.o

Klub deskových her POUTNÍK

Knihovna Černilov

Knihovna města Hradec Králové

Komise místní samosprávy Hradec 
Králové, Moravské Předměstí – jih

Kompakt s.r.o.

Lanové centrum Na Větvi

Laxus, z. ú.

Mateřská škola, Speciální základní 
škola a Praktická škola HK

Město Třebechovice pod Orebem

Městská policie Hradec Králové 
– Oddělení prevence kriminality

Mluvmespolu.cz

Občanské poradenské středisko, o. 
p. s.

Oblastní charita Hradec Králové – 
Dům matky Terezy

Oblastní charita Hradec Králové 
– Potravinová banka

Oblastní charita Hradec Králové 
– Sociální šatník

Oddělení sociálně právní ochrany 
dětí: Hradec Králové

Pizzzza

Platforma pro sociální bydlení

PORSCHE INTER AUTO CZ spol. s r.o.

Primeros, s. r. o.

ST GASTRO s.r.o. – Pizzapizza

Station 91

TechSoup Česká republika

Toi Toi, sanitární systémy, s.r.o.

Transport Čepek, s.r.o.

Truhlářství a podlahářství Martin 
Volejník

Univerzita Hradec Králové

Úřad práce ČR

Vyšší odborná škola zdravotnická a 
střední odborná škola HK

Zábavní park Toboga Tongo Hradec 
Králové

ZOO Dvůr Králové, a. s.

Žonglérská komunita Enfys, z. s.

Dvořáková Martina
Faistová Pavlína
Hlaváčková Tereza
Jánská Erika
Kapustová Justýna
Kopiarová Kateřina

Kořenová Kateřina
Kostlánová Lucie
Kratochvílová Michaela
Kunická Tereza
Luňáček Tomáš
Pácha David

Pánková Nikola
Sedlmajerová Justýna
Těšitel Martin
Vokrouhlíková Kristýna
Žouželková Martina
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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

Přijďte na praxi nebo stáž

Jsme akreditovaným pracovištěm pro výkon studentských praxí Univerzity Hradec Králové Filosofické 
fakulty – Ústavu sociální práce a máme Rámcovou smlouvu s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec 
Králové.
Studenty z jiných škol přijímáme na základě individuální domluvy.

Nabízíme odborné stáže zaměřené na práci s klientem i vedení týmu.

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:

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.

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 12 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 1764 
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.

Salinger, z.s. je pověřen dle §48 odst. 2  
zákona č. 359/1999 Sb., k výkonu sociálně právní 
ochrany dětí v tomto rozsahu:

Místa poskytování

NZDM Modrý pomeranč
Triangl
Stopa čápa

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 2020 organizace realizovala přípravu 12 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. 



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.)

Sukovy sady 660
500 02 Hradec Králové

495 267 249

reditel@salinger.cz

www.salinger.cz   www.facebook.com/Salinger.zs
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