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Úvodní slovo
Vážení přátelé a kolegové,

jako každý rok se s Vámi chceme podělit o informace o aktivitách Salinger, z.s. za rok 2016. Za sebe musím 
říct, že se za rokem 2016 ohlížím s radostí a dobrým pocitem, co vše se nám podařilo.

Ráda bych vyzdvihla komplexnost nabídky služeb naší organizace, kde aktivity jednotlivých středisek 
nejsou pouze jednotlivými projekty, ale vytváří na sebe navazující a vzájemně se doplňující nabídku služeb. 
A právě za tuto komplexnost a celkovou kvalitu byla naše organizace v listopadu 2016 oceněna v Senátu 
Parlamentu ČR Cenou kvality v sociální péči v kategorii Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením. Tohoto ocenění si velmi vážím nejen pro potvrzení toho, že svou práci děláme dobře 
a své další plány směřujeme správným směrem, ale vnímám ji také jako uznání profesionality a poděkování 
za energii, kterou denně mí kolegové věnují životům našich klientů. 

O celkové kvalitě služeb svědčí také vynikající výsledek inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, 
kterým v srpnu prošlo středisko Stopa čápa.

Oba úspěchy jsou pro nás však nejen pochvalou ale zároveň velkým závazkem udržet služby ve stávající 
kvalitě a hledat další cesty jejich zlepšování. Máme tak před sebou další rok intenzivní práce s  dětmi 
a mladými lidmi, rodiči na mateřské a rodičovské dovolené, náhradními rodinami či rodinami, které 
se ocitnou ve složitých situacích!

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem mým kolegům za jejich práci a vytrvalost stále bojovat za úsměvy 
dětí kolem nás. Velký dík patří také dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas a energii pro naše klienty. 
Děkuji i všem spolupracujícím institucím, dárcům a donátorům za to, že mají stále chuť pouštět se s námi 
do další práce. 

Zároveň zbývá jen dodat, že se těšíme na prosinec 2017, kdy s Vámi oslavíme naše krásné kulaté dvacáté 
narozeniny. 

Mgr. Iva Rosíková
ředitelka organizace
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Organizační struktura

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

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

KOMERČNĚ NEBO NEKOMERČNĚ POSKYTOVANÉ SLUŽBY NA PODPORU FUNGUJÍCÍ RODINY

VÝBOR

ŘEDITELKA ORGANIZACE

VALNÁ 
HROMADA

TRIANGLCENTRUM 
SÍŤOVKA STOPA ČÁPA

NZDM 
MODRÝ 

POMERANČ

KOMUNITNÍ 
CENTRUM 

ZIP

CENTRUM 
PŘÁTELSKÉ

RODINĚ 
BUDULÍNEK
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Historické mezníky
1995

1995 –
1999

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2009 – 
2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

prvopočátky poskytování 
sociálních a volnočasových služeb 
neorganizovaným dětem a mládeži 
zakladateli občanského sdružení

provoz nízkoprahového Klubu 6 
v Šimkových sadech

registrace Občanského sdružení Salinger

zahájení projektu: Program 
preventivních aktivit na školách

zahájení projektu: Triangl
získání Pověření sociálně právní ochrany 
dětí

zahájení provozu střediska NZDM Modrý 
pomeranč (dříve Nízkoprahové centrum 
pro děti a mládež)

zahájení projektu: Setkávání 
pěstounských rodin

zahájení provozu střediska Centrum 
Síťovka (dříve Komunitní centrum 
Pražská 559, Hradec Králové)

zahájení projektu: Uplatňování 
standardů kvality v nízkoprahových 
zařízeních Královéhradeckého kraje

zahájení provozu střediska Komunitní 
centrum ZIP (dříve Komunitní centrum- 
Okružní 873, Hradec Králové)

zahájení projektu: Zkusit to spolu 

zahájení projektu: Sociální práce 
s neorganizovanou mládeží 
na Moravském Předměstí v Hradci 
Králové

zahájení provozu střediska Stopa 
čápa (dříve Aktivity zaměřené na 
problematiku NRP) 

zapojení do projektu QMSS – Systém 
řízení kvality sociálních služeb

zahájení provozu Centra přátelského 
rodině Budulínek

rozšíření Pověření sociálně právní 
ochrany dětí

rozšíření práce Komunitního centra 
ZIP na ubytovnu Brněnská jako jeden 
ze stupňů prostupného bydlení

zahájení provozu sociálních bytů jako 
jeden ze stupňů prostupného bydlení

Den s úsměvem - 1. ročník

Změna názvu na Salinger, z.s.

Získání Ceny kvality v sociální péči
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Poslání 

Simona Stašová, vzor mnoha českých žen, řekla: „Shirley Valentine je v každé z nás. V každé ženě, která 
vychovala děti, plní mateřské i manželské povinnosti, vaří, nakupuje, uklízí a chodí do práce. Přesto jí něco 
v životě chybí. Možná sny, které jako mladá holka měla, ale netroufla si je zrealizovat.“ Našim klientkám 
se snažíme ukázat, že s příchodem dětí jejich osobní a pracovní život nemusí ustoupit do pozadí a mohou 
se stále rozvíjet a být sebevědomými a cílevědomými ženami.  

Cílová skupina

Cílovou skupinou střediska jsou rodiny s malými dětmi z Královéhradeckého kraje. Prostředí střediska je 
uzpůsobeno potřebám rodičů na mateřské či rodičovské dovolené.

Co nabízíme?

Na prvním místě je pro nás rodina! Nabízíme:

 • vhodné prostředí pro rodiny s dětmi a rodinnou atmosféru; 
 • odborné poradenství zaměřené na rodičovství;
 • podporu rodiče v zodpovědném přístupu k výchově;
 • vzájemné setkávání rodin;
 • možnost hlídání dětí v herním koutku.

Aktivity

1. Skupinové poradenství 

Skupinové poradenství s názvem Šťastná máma s přehledem probíhá formou odborně řízené diskuze 
svépomocné skupiny. Maminky mají možnost svěřit se se svými problémy, předat si osobní zkušenosti 
a rady nejen z oblasti mateřství. 

Centrum přátelské rodině 
Budulínek 

2. Individuální poradenství 

Služby individuálního poradenství jsou využívány především klientkami, které mají osobní zkušenost 
ze skupinových setkání. Při individuálních sezeních s psychoterapeutem a koučem patří mezi nejčastější 
témata možnosti propojení rodinného a pracovního života. 

3. Hlídání dětí (doprovodná služba)

Hlídání dětí je nabízeno i jako odlehčovací aktivita pro klienty využívající odborné služby našich dalších 
středisek. 

4. Co-working centrum

Co-working centrum bylo v roce 2016 aktivitou určenou pro rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. 
Ve vymezeném čase nabízíme klientům možnost práce na počítači s přístupem na internet a zajišťujeme 
i tisk potřebných materiálů. V klidných prostorách střediska mohou rodiče nerušeně pracovat, a zároveň 
bude postaráno o jejich děti.  

5. Komerční aktivity

Těhotenské cvičení, cvičení po porodu, dětské cvičení, jóga, pilates, rehabilitační cvičení, břišní tance…

Statistika za rok 2016

Skupinové poradenství:   33  setkání   264  klientek s dětmi 
 
Individuální poradenství:      78  sezení

Hlídání dětí:  10 215  klientů za doprovodu rodiče  752  klientů bez doprovodu rodiče

Kontaktní údaje střediska

Centrum přátelské rodině Budulínek

třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 2

495 221 038, 776 242 385

budulinek@salinger.cz

Dostala jsem se do existenčních problémů a nevěděla, jak dál. 
Manžel musel nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody a já 
se ocitla s dvěma malými dětmi sama a s dluhy. Abych se mohla 
po finanční stránce postarat o své děti, musela jsem si začít při 
mateřské přivydělávat. Kam ale s dětmi? Můj problém vyřešil 
Budulínek, který mi bezplatně umožňuje hlídání dětí, zatímco 
jsem na brigádě. Pokaždé, když se potřebuji ze svých starostí 
a problémů vypovídat, najde se v centru někdo, kdo mě 
vyslechne a povzbudí mě v mém jednání. A co je nejdůležitější, 
dětem se zde líbí a vždy se těší za tetami do koutku.
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Poslání 

Poskytujeme pomoc a podporu rodinám s dětmi za účelem překlenutí tíživého životního období. 
Podporujeme vlastní iniciativu jednotlivců a skupin, kteří mají zájem ovlivňovat dění v místě, kde žijí.

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci, nebo jim taková situace 
bezprostředně hrozí a nevědí si rady s jejím řešením. 
Působíme v Hradci Králové, Třebechovicích pod Orebem a Ledcích.

Co nabízíme?

Hlavní činností je práce s rodinou. Pracovníci pravidelně dochází do přirozeného prostředí rodin (domácností, 
ale i na další místa, kde tráví svůj čas) a pomáhají všem členům rodiny dle domluvy a potřeby. 
Součástí práce v přirozeném prostředí je i doprovázení rodin do institucí (podpora při jednání s úřady, 
školami, lékaři a dalšími formálními i neformálními institucemi).

Rodinám a jejím členům poskytujeme pomoc, radu a podporu v oblastech:

 • hospodaření (rodinný rozpočet; dluhová problematika; dávky pro rodinu);

 • bydlení (zajištění vhodného bydlení; komunikace s majiteli bytů i realitními kancelářemi; vytváření 
stabilního zázemí a dobrých bytových podmínek);

 • zaměstnávání (hledání práce; komunikace se zaměstnavateli, s Úřady práce ČR; sepsání životopisu);

 • doplňování kvalifikace (podpora při vzdělávacím procesu vč. komunikace s Úřady práce ČR);

 • vzdělávání (předškolní i školní příprava; vytvoření vhodného prostředí k učení dětí přímo v domácnosti 
rodiny; komunikace se školou; porozumění obsahu učiva dítětem i dospělým);

 • péče o rodinu, děti a domácnost (stabilizace rodinného prostředí a podpora vztahů v rodině; společné 
trávení času; posilování rodičovských dovedností).

Centrum Síťovka
(dříve Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská)

Programy

1. Sociální byt

Salinger, z.s. se aktivně zapojuje v oblasti sociálního bydlení, jehož cílem je zvýšení dostupnosti bydlení 
pro rodiny, které jsou nyní bez domova nebo se nacházejí v nejistých či nevyhovujících podmínkách. 
V současné době Salinger, z.s. provozuje jeden sociální byt.

2. Předškolní klub U Piškota

Klub U Piškota je jednou ze služeb Centra Síťovka. Je určen pro děti od 3 let do nástupu povinné školní 
docházky. Aktivity programu jsou koncipovány tak, aby tvořily systematickou a komplexní přípravu dětí 
vedoucí k získání dovedností, vědomostí, aktivit a schopností nezbytných pro vstup do základní školy. Cílem 
je vyrovnávání schopností dětí při přechodu na mateřskou nebo základní školu. Součástí je podmínka 
spolupráce rodičů dětí s pracovníky předškolního klubu a jejich vlastní zapojení do předškolní přípravy 
dítěte.

Statistika za rok 2016

Počet klientů  172  Počet návštěv  3981 Počet poskytnutých služeb  8299

Kontaktní údaje střediska

Cetrum Síťovka
Registrovaná sociální služba; 
identifikátor: 4467429

Pražská třída 559, 500 04 Hradec Králové 

495 530 364, 777 807 051

centrum.sitovka@salinger.cz

S pracovnicemi Centra Síťovka jsem začala spolupracovat kvůli  
problémům s bydlením. Současný byt je velmi malý. Hledání 
lepšího bydlení mi také komplikovaly dluhy. S pracovnicí jsme to 
začaly řešit. Po nějaké době mi nabídla, že by má dcera mohla 
navštěvovat předškolní klub U Piškota. To se mi líbilo a zároveň 
mi to ulehčilo chození po úřadech, kam jsem ji už nemusela vodit 
s sebou. Dceři se na klubu líbilo, našla si tu kamarády a naučila 
se tam spoustu věcí. Postupem času se mě pracovnice optala, 
zda bych neměla zájem o umístění své dcery do mateřské školy. 
Tato varianta se mi moc nezdála, určitě by to stálo mnoho peněz. 
Pracovnice mě přesvědčila, abych se s ní šla do školky podívat. Byla 
jsem ze školky překvapená, líbilo se mi tam. Tak jsme spočítaly, 
kolik bude docházka stát a zjistila jsem, že to není tolik. Pracovnice 
mi pomohla vyplnit přihlášku a pohlídat termíny zápisu. Od září 
začala dcera docházet do mateřské školy. 
S pracovnicí jsme vyřešily dluhy a chystáme se hledat lepší bydlení. 
Čeká nás ještě spousta práce, ale věřím, že i toto se povede.
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Poslání 

Vytváříme bezpečné prostředí pro děti a mládež ve věku 7 – 21 let z Hradce Králové a okolí, kde mohou 
společně trávit volný čas, najít pomoc i podporu a sdílet své životní příběhy.

„Doprovázíme mladé lidi na cestě k dospělosti.“

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 7 do 21 let, kteří pochází z komplikovaného nebo 
znevýhodněného rodinného prostředí, nacházejí se v obtížných sociálních vztazích, mají problémy 
ve škole, chovají se v rozporu se společenskými normami a nemají kde a jak bezpečně trávit volný čas.

Co nabízíme?

… podporu, pomoc, pochopení:

 • nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času s vrstevníky;
 • podporujeme realizaci vlastních nápadů a aktivit;
 • pořádáme preventivní a informativní programy;
 • pomáháme s přípravou do školy a na budoucí povolání;
 • doprovázíme při řešení těžkých životních situací, zprostředkováváme kontakt na odborníky;
 • prostřednictvím sociální sítě upozorňujeme na nevhodné vkládání příspěvků, mapujeme a řešíme 

kyberšikanu.

Programy

1. eFko

Nízkoprahový klub pro děti a mládež od 9 do 17 let ve Formánkově ulici v Hradci Králové. 

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Modrý pomeranč 

2. eSko

Nízkoprahový klub pro děti a mládež od 7 do 21 let v Selicharově ulici v Hradci Králové.
Klub eSko je rozčleněný podle věkových skupin, a to na klub pro děti od 7 do 15 let a na klub pro mládež 
od 13 do 21 let.

3. Terén Modrý pomeranč

Terén Modrý pomeranč představuje práci v přirozeném prostředí (parky, sídliště, rampy) dětí a mládeže 
ve věku 7-21 let. Vždy v pátek od 14:00 do 18:00 dva terénní pracovníci monitorují lokalitu Moravského 
Předměstí, nabízí možnosti smysluplného trávení volného času, pomoc a podporu při řešení životních 
událostí. 

4. Online terén

Online terén slouží jako prostředek k navazování a prohlubování kontaktů s klienty NZDM skrze internetovou 
sociální síť Facebook. Reaguje na běžné situace ze života dospívajících, preventivně upozorňuje na nevhodné 
vkládání příspěvků, mapuje a řeší kyberšikanu. 
 
Statistika za rok 2016

Počet klientů  589  Počet návštěv  5759  Počet poskytnutých služeb  17286

Kontaktní údaje střediska

NZDM Modrý pomeranč
Registrovaná sociální služba, identifikátor: 8411392 

Formánkova 437, 500 11 Hradec Králové

495 453 101, 777 041 030

nizkoprahove.centrum@salinger.cz

Ahoj, jmenuji se Aneta a je mi 12 let. Do klubu jsem 
začala chodit potom, co jsme v něm byli se třídou 
na informačním programu. Ze začátku jsem tam 
chodila sama, bála jsem se, ale neměla jsem žádnou 
kamarádku, tak jsem to zkusila. V klubu jsem si oblíbila 
hlavně vyráběcí workshopy, knížky o dospívání 
a poznala nový lidi u deskovek. Dokonce jsem se 
tady skamarádila i s Norou, taky ráda tancuje jako já. 
Chodíme spolu ven i mimo klub, škoda jen, že je z jiný 
školy. Jsem ráda i za to, že se v klubu můžu jen tak 
vyvalit na lenochy a nic nedělat, a zároveň se i svěřit, 
když mě něco trápí. Teď se mi líbí jeden kluk, tak 
potřebuju poradit jak na to, doma by si ze mě dělali 
srandu a pracovníci mě vždycky vyslechnou a podpoří.
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Poslání 

Komunitní centrum ZIP 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.

Zásady

Individuální přístup – Nabízíme 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.

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 doučování buď v komunitním centru, nebo 

Komunitní centrum ZIP přímo v rodině, kdy se do přípravy do školy zapojují i rodiče. S dospívajícími 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 a terénně jezdíme do jednotlivých rodin 
v rámci Hradce Králové a blízkého okolí. Dále také působíme na městské ubytovně Brněnská a ubytovnách 
Náhon a Tesla. Zároveň jednou týdně dojíždíme do Smiřic, kde se v rodinách zaměřujeme na individuální 
přípravu dětí do školy.

Statistika za rok 2016

Počet klientů  219  Počet kontaktů  3552 Počet poskytnutých služeb  6090

Kontaktní údaje střediska

Komunitní centrum ZIP
Registrovaná sociální služba; Identifikátor: 4533728

Pospíšilova 698, 500 03 Hradec Králové (vchod z Okružní)

495 510 208, 774 807 052

kc.zip@salinger.cz

Jmenuji se Tereza a je mi 40 let a mám 4 letou dceru Aničku. Na Komunitní centrum ZIP jsem se obrátila 
po poradě s kamarádkou, která s nimi již spolupracovala. Pracovnice mi nejdříve pomohla s hledáním 
bydlení, protože jsem se zrovna rozváděla s manželem, který mi psychicky i fyzicky ubližoval. Bydlení 
se mi podařilo získat u zaměstnavatele na zaměstnanecké ubytovně. V tu dobu se ke mně přistěhovala 
sestra, která je nevidomá a potřebuje moji pomoc. Když už to všechno začalo vypadat dobře, 
tak přišlo oznámení o vystěhování, protože se ubytovna rušila. Nikdy předtím jsem nehledala komerční 
ubytování, neměla jsem na něj ani peníze, protože manžel nepřebíral dokumenty od rozvodového 
soudu, a tak došlo k opakovanému zastavení sociálních dávek. Navíc jsem byla v insolvenci a našetřit si 
nějaké peníze navíc bylo téměř nemožné. Pracovnice mi pomohla se sestavením rozpočtu celé rodiny 
a podporovala mě v hledání bydlení, které by bylo v mých finančních možnostech. Po půl roce se mi 
podařilo najít byt na okraji Hradce, kam jsem se s dcerou i sestrou přestěhovala.
Díky pomoci a podpoře pracovnice z KC ZIP jsem zvládla odchod od násilného partnera, vrátit se 
do práce s upravenou pracovní dobou, najít školku pro Aničku, komunikovat se školkou, pomáhat 
invalidní sestře a najít bydlení v normálním bytě.
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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. Pomáhat předcházet, zmírňovat, eliminovat příčiny, které ohrožují vývoj dítěte a poskytovat 
rodičům i dítěti pomoc a podporu.

Programy

1. Sanace rodiny

Nabízíme pomocnou ruku rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Podporujeme rodiče: 

 • v oblasti péče o dítě (denní režim, stravování, hygiena, společné trávení volného času, domácnost, ...);
 • při výchově dětí (domácí pravidla, školní docházka, výchovné problémy dětí, atd.).

Pomáháme:

 • s komunikací v rodině;
 • rodinám při jednání s úřady, školami a dalšími odborníky (vyplňování žádostí, doprovody, atd.).

Triangl 2. Triangl 2 

Prostřednictvím preventivního skupinového programu se snažíme u dětí a dospívajících o posílení volních 
a rozpoznávacích schopností. Pomáháme klientům rozeznávat složité situace, špatná a dobrá rozhodnutí 
a mít poté možnost o své volbě mluvit. Hledáme společensky akceptovatelné formy trávení jejich volného 
času.

3. Ancora 
Motivujeme a podporujeme mladistvé k zodpovědnějšímu a smysluplnějšímu způsobu života. 
Spolupracujeme s rodinným prostředím, ukazujeme rodičům silné stránky jejich dítěte, na kterých můžeme 
společně stavět a zároveň upozorňujeme na oblasti, které je potřeba dále rozvíjet.

Statistika za rok 2016

Počet klientů  395  Počet kontaktů  3828 Počet poskytnutých služeb  6273

Kontaktní údaje střediska

Triangl
Registrovaná sociální služba; Identifikátor 9659243

třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 2

495 426 224, 774 807 011

triangl@salinger.cz 
Máme s přítelem 3 děti, které jsou živější, a problémů nad hlavu i s ostatními věcmi. 
Škola stále něco chce, už dokonce volala na sociálku, že mé děti do školy nenosí to, 
co se po nich požaduje, nemají hotové úkoly, neučí se. Katka prý kouří na záchodech, 
Petr se pere a bere dětem věci a nejmladší David by měl nastoupit do školy, ale školka 
dělá tlaky s nějakou poradnou.
Na OSPODu jsem dostala nabídku, aby k nám docházela paní, která mi s tímhle 
zmatkem pomůže.
Pomohla mi domluvit pravidelné schůzky ve škole a v poradně. Vím, jaké věci 
je třeba pro děti zařídit, abych měla od školy klid. Řeším s paní i věci, které mi 
dělají starosti, jako je rozpočet, aby děti měly na svačinu, placení nájmu a chod 
domácnosti. Dostala jsem práci od města u technických služeb. V rodině je nyní 
větší klid – víc spolu mluvíme a nemusíme na sebe už tolik křičet.
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Jsme pověřeni k uzavírání DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. Zároveň pomáháme náhradním rodinám 
s řešením dlouhodobých krizových situací prostřednictvím SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
Specializujeme se na poskytování podpory a pomoci všem náhradním rodinám. Nejen pěstounským, 
ale i adoptivním (osvojitelským).
 
Dohody o výkonu pěstounské péče

Od ledna roku 2013 má každý pěstoun povinnost sepsat dohodu o výkonu pěstounské péče. Jsme jednou 
z organizací, které mají k této činnosti pověření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

Poslání: 
Stopa čápa poskytuje podporu náhradním rodinám v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, obci Jilemnice 
v Libereckém kraji s cílem zajistit dětem žijícím v těchto rodinách stabilní a bezpečné rodinné prostředí. 

Cílová skupina: 
 • děti v náhradní rodinné péči;
 • 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).

Cíle: 
 • posílení kompetencí rodiny ke zvládání specifických situací spojených s NRP; 
 • stabilita rodinného prostředí; 
 • začlenění dítěte do náhradní rodiny. 

Principy: 
 • partnerství (klient je partnerem);
 • respekt ke klientům;
 • individuální přístup;
 • odbornost.

Stopa čápa Sociální služba

Jsme registrovanou sociální službou od roku 2006. Uzavření smlouvy o spolupráci není, na rozdíl 
od „dohod“, nijak zákonem vyžadováno. Základním prvkem je tady dobrovolnost a ochota řešit vzniklou 
situaci za pomoci odborného pracovníka služby. 

Poslání: 
Stopa čápa poskytuje sociální služby náhradním rodinám v Královéhradeckém kraji s cílem posílit 
kompetence rodin k samostatnému zvládání specifických situací spojených s náhradní rodinnou péčí. 
Podpora je nabízena celé rodině včetně vlastních dětí. 

Cílová skupina: 
 • adoptivní rodiny;
 • zájemci a žadatelé o jakoukoli formu NRP; 
 • osoby, které mají dítě svěřené do péče (a nejsou rodiči dítěte);
 • osoby, které mají dítě v předpěstounské nebo předadopční péči; 
 • dlouhodobí pěstouni (včetně příbuzenské pěstounské péče);
 • pěstouni na přechodnou dobu;
 • poručníci, kteří osobně pečují o děti (nebo probíhá řízení o ustanovení poručníkem).

Cíle: 
 • posílení kompetencí rodiny ke zvládání specifických situací spojených s NRP;
 • začlenění dítěte do náhradní rodiny;
 • stabilizace rodinných vztahů;
 • samostatné fungování rodiny.

Principy:
 • partnerství (klient je partnerem);
 • respekt ke klientům;
 • individuální přístup;
 • odbornost;
 • dobrovolnost.
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Nabízíme pomoc tam, kde lidé:

 • uvažují nad myšlenkou stát se náhradním rodičem. Nabízíme možnost osobních setkání s vyjasněním 
základních praktických a psychologických otázek (motivace, očekávání, hodnoty);

 • hledají informace a pomoc; 

 • nejsou si jistí v komunikaci s biologickými rodiči dítěte; 

 • mají zájem o vzdělávací víkendové pobyty;

 • potřebují zprostředkovat odbornou pomoc. Cíl spolupráce může směřovat k podpoře dítěte v budování 
identity ( JÁ) a jeho úspěšném začlenění do rodinného systému;

 • mají zájem o pomoc při zajištění osobní péče o přijaté dítě (krátkodobá výpomoc) a odlehčovací aktivity 
(dlouhodobá výpomoc). Smyslem odlehčovací péče je poskytnout klientům prostor na odpočinek 
a relaxaci;

 • uvítají odborného pracovníka služby, člověka, který při doprovázení nabídne pomoc a podporu. 

Statistika za rok 2016

Sociální služba: počet klientů  47  počet návštěv  483  počet poskytnutých služeb  791

V oblasti dohod o výkonu pěstounské péče jsme spolupracovali se  70  rodinami a uspořádali:

 11  víkendových pobytů,  6  vzdělávacích seminářů,  3  pobyty pro samotné děti.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Přechodným pěstounům poskytujeme intenzivní podporu a doprovázení během celého procesu (tj. příprava 
na přijetí dítěte do rodiny, podpora v průběhu přechodné péče, plánování přechodu dítěte do nové rodiny). 
V roce 2016 jsme doprovázeli dvě rodiny.

Čtrnáctiletá Petra se do pěstounské péče dostala ve věku necelých dvou 
let. S pěstouny zvládla své první kroky, postupně procházela školkou 
i školou a zažívala různé zážitky, které k životu patří. Vzhledem k tomu, 
že biologická matka byla zbavena rodičovské zodpovědnosti, nikdy spolu 
nebyly v kontaktu.  S přibývajícím věkem ale Petru čím dál více zajímalo, 
odkud pochází a jaké jsou její kořeny. Vzniklá situace tak byla v rodině 
za pomoci pracovníků střediska projednána. S ohledem na náročnost celé 
události byla Petře také zprostředkována odborná psychologická pomoc. 
Matku dívky se následně podařilo dohledat. Pracovníci ji zkontaktovali 
a celou situaci vysvětlili. Po několika týdnech si matka s dcerou vyměnily 
první slova přes internet. Zda se se svou biologickou matkou Petra někdy 
potká, bude záležet na mnoha okolnostech. V našich silách bylo možné teď 
alespoň zahájit cestu ke splnění Petřina snu, poznat svoji vlastní rodinu.

Kontaktní údaje střediska

Stopa čápa
Registrovaná sociální služba; Identifikátor 3588592

třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 2

495 260 021, 773 800 292

stopa.capa@salinger.cz
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V rámci projektu „Žijeme spolu a jinak“ jsme usilovali o zlepšení atmosféry v lokalitě Pražské Předměstí 
– sever. Naším cílem bylo naučit místní obyvatele žít společně, ne pouze vedle sebe. Aktivity projektu 
napomohly vzniku skupiny obyvatel (tzv. jádrové skupiny) spjatých s lokalitou, kteří v budoucnu mohou 
sami o místo pečovat a společně se podílet na jeho rozvoji. Výsledkem by mělo být zkvalitnění života všech 
osob, které jsou s lokalitou spojené, a to prostřednictvím pořádání různých zajímavých aktivit či společných 
tematických setkání. 

V průběhu roku 2016 jsme pořádali řadu akcí: Sousedské grilování, 2. ročník “Blešáku ve Skleněnce”, 
streetartový workshop “Betonová zahrada žije”, kurzy knižní vazby, pravidelné letní “Člobrdo v Sukovkách”, 
tematické podzimní a vánoční semináře v  kavárně Kafe Na cestě. 
V rámci zrealizovaných tematických workshopů pro obyvatele lokality se otevřela možnost vytvořit 
bosochodeckou stezku přímo v Hradci Králové. Tato myšlenka velmi oslovila komisi místní samosprávy 
Pražské Předměstí – sever a stala se součástí návrhu na revitalizaci Sukových sadů. Stejně tak komise 
podpořila i další nápad účastníků projektu osadit Sukovy sady knihobudkou. Knihobudka by se měla 
v sadech objevit na jaře 2017. V Sukových sadech bude umístěna jedna budka, druhá na dalším zvoleném 
místě na Pražském Předměstí – sever. 

Rok 2016 byl druhým a zároveň posledním rokem projektu Žijeme spolu a jinak. Hlavním úspěchem byl 
vznik neformální skupiny aktivních obyvatel spjatých s lokalitou Pražské Předměstí – sever, kteří mají 
nadále zájem v oblasti působit a pokračovat v započaté činnosti.
Realizátorem projektu byl Salinger, z.s., konkrétně středisko Centrum Síťovka. 

Komunitní práce 
– projekt Žijeme spolu a jinak
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Projekt „Návazná podpora rodin v ohrožení“, který byl finančně podpořen z dotačního programu Rodina 
a ochrana práv dětí MPSV, měl za cíl posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, 
podporovat rodiny v péči o děti a při jejich výchově. 

„Věříme, že rodina je víc, než nádražní peron, kam se přichází, kudy se prochází, 
odkud se odchází. Pomáháme rodinám růst.“

Středisko Triangl nabízelo rodinám prostor k vytváření atmosféry spolupráce a podpůrné sítě 
prostřednictvím moderování případových konferencí. Případové konference se staly důležitým nástrojem 
pomoci v systému péče o ohrožené děti a umožňovaly, aby dítě stálo ve středu zájmu nejen příslušných 
odborníků, ale hlavně vlastní rodiny. Středisko Triangl  realizovalo v rámci projektu další aktivity podporující 
ohrožené rodiny (rodinná terapeutická sezení, individuální terénní práci v rodinách nebo preventivní 
programy pro děti, na které navazují setkávání s jejich rodiči). 

Návazná podpora 
rodin v ohrožení 
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V roce 2016 středisko Stopa čápa uspořádalo 4 přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči. Každá příprava 
obsahuje část psychologickou, sociálně právní a pediatrickou. Osvojení požadovaných znalostí a dovedností 
probíhá kombinovaně, formou individuální i skupinovou. Při prvním setkání sdělují účastníci svá očekávání 
a představy. Na konci pak hodnotí jejich naplnění. Příprav se účastní jak budoucí pěstouni, tak i osvojitelé.  
Rozsah je stanoven na 51 hodin.

Celkový počet účastníků  53 

Mimo základní rámec příprav jsme uspořádali také dvě přípravy pro druhožadatele. Jedná se o vzdělávání 
směřující k prohloubení znalostí o náhradní rodinné péči a rozšíření představy k přijetí dalšího dítěte 
do rodiny. Příprava obsahuje část psychologickou a sociálně právní. Rozsah je stanoven na 24 hodin. 

Celkový počet účastníků  26

Příprava žadatelů 
o náhradní rodinnou péči
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Účast v pracovních skupinách

Česká asociace streetwork 

Členské schůze Asociace Dítě a Rodina, z. s.

Fórum terénní práce

Komunikační mosty pořádané Nadačním fondem J&T

Mezioborová monitorovací skupina - MOMS

Místní akční plán vzdělávání

Platforma pro sociální bydlení

Pracovní skupina „Pojďte do škol(k)y“

Pracovní skupina PRAKK nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Královéhradeckého kraje

Pracovní skupina pro tvorbu komunitního plánu – oblast rodiny s dětmi a mládež, národnostní a etnické 
menšiny a osoby v obtížné životní situaci

Tým pro děti a mládež Hradec Králové

Tisk

5. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb  
města Hradec Králové pro období 2016 - 2018

Hradecký deník

Mladá fronta Dnes

Občasník Klubofon

Rodinka

Salingeroviny

Zpravodaj Radnice 2016

Zprávy o činnosti 2016

Web

www.hradeckralove.org

www.hradecky.denik.cz

www.miret.cz

www.salinger.cz

www.socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz

www.streetwork.cz

Rozhlas a televize

Česká televize

Český rozhlas Hradec Králové

Kde jste o nás mohli slyšet
Akce

Den otevřených dveří NZDM Modrý pomeranč (3. 2.)

Světový pohár ve snowboardingu „Snowjam cup“ ve Špindlerově mlýně (20. 3.)

Krasohled (7. 4.)

Zdravověda dnes a kdysi v knihovně města (7. 4.)

Dětský den s městskou policií „ Hradec Králové - bezpečné město“ (2. 6.)

Neformální setkání pro pracovnice/ pracovníky OSPOD Královéhradeckého kraje pro oblast náhradní 
rodinné péče (9. 6.)

Orange FreeSpace, terénní akce pro veřejnost (10. 6.)

Mezinárodní festival - Divadlo evropských regionů (23. - 30. 6.)

Festival sociálních služeb Poznejme se navzájem (24. 6.)

City Jam „ Po cestě dospívání“ (6. 9.)

Den otevřených dveří Centra Síťovka (22. 9.)

Studentské Hradecké dny sociální práce (27. 9.)

Den s úsměvem (9. 10.)

11. ročník projektu Cena kvality v sociální péči (1. 11.)

Týden vzdělávání dospělých (7. - 11. 11.)

Preventivní program pro pacienty dětského oddělení FN HK (14. 11.)

O čo ide Idě promítání filmu v Bio Central (15. 11.)

Akce skupiny komunitního plánování - rodiny s dětmi a mládež v Knihovně města Hradec Králové (23. 11.)

Mikuláš pro rodiny s dětmi (5. 12.)

Neformální setkání pro pracovnice/ pracovníky OSPOD Královéhradeckého kraje pro oblast náhradní 
rodinné péče (6. 12.)
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Finanční zpráva za rok 2016

21 882 371,26 Kč
Celkové náklady

21 917 834,34 Kč
Celkové výnosy

35 463,08 Kč
Hospodářský výsledek 

před zdaněním

Celkové náklady: 21 882 371,26 Kč 
spotřeba materiálu 1 072 495,38 Kč 

spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek 506 652,08 Kč 

opravy a udržování 203 138,10 Kč 

cestovné 280 653,00 Kč 

náklady na reprezentaci 11 849,24 Kč 

ostatní služby 5 517 642,71 Kč 

mzdové náklady 10 832 503,00 Kč 

zákonné sociální a zdravotní pojištění 3 153 439,00 Kč 

zákonné sociální náklady 32 860,00 Kč 

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 73 086,00 Kč 

daně a poplatky 12 585,00 Kč 

ostatní provozní náklady 185 467,75 Kč 

Náklady nejvýznamějších středisek/projektů:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč 3 158 256,56 Kč 

Centrum Síťovka 4 153 263,20 Kč 

Komunitní centrum ZIP 3 434 090,72 Kč 

Triangl 3 708 840,00 Kč 

Triangl (navazující aktivity) 577 667,12 Kč 

Stopa čápa 1 327 966,80 Kč 

Doprovázení rodin ve výkonu pěstounské péče dle zák. č. 359/1999 Sb. 3 894 842,77 Kč 

Centrum přátelské rodině Budulínek 564 898,00 Kč 

Celkové výnosy: 21 917 834,34 Kč 
tržby za poskytnuté služby
(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)

12 531 050,87 Kč 

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

3 997 521,61 Kč 

tržby z prodeje majetku 24 800,00 Kč 

jiné ostatní výnosy 168 567,66 Kč 

úroky 557,71 Kč 

členské příspěvky 3 900,00 Kč 

provozní dotace celkem 5 191 436,49 Kč 

Nejvýznamější poskytovatelé dotací:
Královéhradecký kraj 2 938 000,00 Kč 

Statutární město Hradec Králové 1 235 000,00 Kč 

MPSV ČR - dotační program Rodina a ochrana práv dětí 365 327,00 Kč 

MŠMT ČR 391 730,00 Kč 

Úřad vlády ČR 188 879,49 Kč 

Ostatní města a obce 72 500,00 Kč 
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Donátoři

Evropský sociální fond

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR

Úřad práce České republiky

Město Nová Paka

Město Smiřice

TechSoup Česká republika

Královéhradecký kraj

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR

Město Kostelec nad Orlicí

Město Třebechovice pod Orebem

Město Nové Město nad Metují

FOMA BOHEMIA spol. s.r.o.

Statutární město Hradec Králové

Úřad vlády ČR - Rada vlády pro 
záležitosti romské menšiny

Město Chrudim

Město Nový Bydžov

GIVT

Kompakt spol. s.r.o.

Děkujeme firmám a institucím 
za podporu a spolupráci

AC klub Hradec Králové

Ascarya o.s.

Aufori, o.p.s.

BESIP

Bio Central

Bistro u dvou přátel

Café Na kole

Cestovní kancelář B & K Tour - Rekreační 
areál Pecka

Česká asociace streetwork

Diecézní katolická Charita Hradec 
Králové

Diecézní katolická Charita Hradec 
Králové- Dobrovolnické centrum

Dopravní podnik Hradec Králové

DSK Stavebniny

Emado Hradec Králové, s.r.o.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Farní charita Dvůr Králové nad Labem - 
Centrum pro rodinu KLUBKO

Hotel pod Pralesem

Hradecké centrum pro osoby se 
sluchovým postižením

Hudební kapela Imodium

Chalupa „U Supa“

Chalupa Na Návrší

Kafe na cestě

Klub deskových her Poutník

Knihovna města Hradce Králové

Komise místní samosprávy Hradec 
Králové, Moravské Předměstí – jih

Komise místní samosprávy Hradec 
Králové, Moravské Předměstí - sever

Komise místní samosprávy Pražské 
Předměstí - sever

Komise místní samosprávy Střed města

Královéhradecká provozní, a.s.

Krav Maga

Lanový park Hradec Králové

Laxus, z.ú.

Mateřská a základní škola Třebechovice

Mateřské centrum Kapička, z.s.

Rodinné centrum Rozmarýnek, z.s.

Městská policie Hradec Králové

Nadace Albatros

Nadační fond Albert

Nadační fond Svazu lyžařů ČR

NOMA nábytek

Občanské poradenské středisko, o. p. s.

Obec Ledce

Oblastní charita Hradec Králové

Oblastní charita Trutnov, MAJÁK - 
centrum náhradní rodinné péče

od5k10, z.s.

OOps

Pedagogicko-psychologická poradna 
Královéhradeckého kraje

Pekárna Lipka, s.r.o.

Penzion Zákoutí

Policie ČR

Primeros

Prostor Pro, o.p.s.

Psychologické pracoviště Hasičského 
záchranného sboru Královéhradeckého 
kraje

Redakce Právo

Rodinné pasy

Semiramis, z.ú.

Snowbear, s.r.o.

TECHPOS, spol. s r.o. - Rekreační areál 
Horalka

Tichá linka

Tichý svět

Time4Fun, s.r.o.

Toi Toi, sanitární systémy, s.r.o.

Transport Čepek, s.r.o.

Univerzita Hradec Králové

Úřad práce ČR

Veba, a. s.

Vyšší odborná škola zdravotnická a 
střední odborná škola HK

Výtvarné hračky (ul. Pospíšilova)

Yellow point

Základní škola speciální a praktická škola 
DČCE Vrchlabí

Základní školy v Hradci Králové 
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Děkujeme jednotlivcům 
za podporu a spolupráci
Aldaman - music & therapy 

Bc. Věra Bechyňová  
(Střep, z.ú.) 

B.I.Z.O.N.I. (Blázniví 
Improvizátoři Zoufale 
Odhodlaní Nepřestat 
Improvizovat) 

PhDr. Dana Dobiášová  

PhDr. Jiří Drahota 

Michaela Horáková  

Jakub Josif  

Hellena Holečková 

Mgr. Jana Kastnerová  

Eva Koubková 

Martin Kříž 

Jan Lender 

Bc. Eva Mifková 

PhDr. Jana Hana Mervartová 

Lenka Moravcová  

Mgr. Igor Ročín (ABUS Přelouč) 

Veronika Samková 

Kateřina Skalská 

Ondřej Šleis (Slonsound) 

Martin Těšitel  

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. 

Mgr. Eva Vernerová 

Lukáš Veselý photography 

Mgr. Michal Zahradník 

Dále děkujeme všem jednotlivcům podílejícím se na realizaci víkendových pobytů pro rodiny a pobytů 
pro děti a dobrovolníkům podílejícím se na akci Den s úsměvem.

Líbí se Vám práce v Salingeru, z.s. 
natolik, že byste se chtěli stát 
jeho součástí?

Zapojte se jako dobrovolník ve Vámi zvoleném středisku a podílejte se na pomoci druhým.

Staňte se dárcem a podpořte nás jednorázovým příspěvkem či trvalým příkazem. Sami určíte, kde peníze 
budou pomáhat a na co budou určeny. 

Číslo účtu: 1080693349/0800 (Česká spořitelna, a. s.)

Neváhejte nás kontaktovat na:

777 807 057 

reditel@salinger.cz

Můžete nás podpořit také prostřednictvím webového portálu GIVT, který sdružuje Vaše oblíbené 
e-shopy.

Děkujeme. 
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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 mohou 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. nácviku komunikace s  dítětem, výchova dítěte, péče 
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 16 vzdělávacích 
setkání na témata Změny a ztráty v životě dítěte, Puberta 
a výchovné problémy, Šikana, Strach a potřeba bezpečí u dětí, 
Virtuální svět, Zdravý životní styl, Zletilost dítěte a co dál, Jak se 
učit s dětmi a domácí příprava do školy, Komunikační dovednosti 
s dětmi, Terapeutické rodičovství, Sourozenecké vztahy, Finanční 
gramotnost 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 247 
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 střediscích Centrum přátelské 
rodině Budulínek, NZDM Modrý pomeranč, Centrum Síťovka 
a Komunitní centrum ZIP. Střediska jsou především určena 
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:
Salinger, z.s.
Centrum přátelské rodině Budulínek
Centrum Síťovka
NZDM Modrý pomeranč
Komunitní Centrum ZIP
Triangl
Stopa Čápa

Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro 
děti (§ 43 zákona č. 359/1999 Sb.) 
Tábor nebyl pořádán. 

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.
Každá příprava obsahuje část psychologickou, sociálně právní 
a pediatrickou. Osvojení požadovaných znalostí a dovedností 
probíhá kombinovaně, formou individuální i skupinovou. 
Při prvním setkání sdělují účastníci svá očekávání a představy. 
Na konci pak hodnotí jejich naplnění. Příprav se účastní jak 
budoucí pěstouni, tak i osvojitelé. Rozsah je stanoven na 51 hodin. 
V roce 2016 vstoupilo do přípravy naší organizace 53 žadatelů. 

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 týkající 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.)

Gočárova třída 760
500 02 Hradec Králové

495 267 249

reditel@salinger.cz

www.salinger.cz   www.facebook.com/Salinger.zs
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Triangl
495 426 224, 774 807 011triangl@salinger.cz

Centrum Budulínek
495 221 038, 776 242 385budulinek@salinger.cz

Stopa čápa
495 260 021, 773 800 292stopa.capa@salinger.cz

NZDM Modrý pomeranč
495 453 101, 777 041 030nizkoprahove.centrum@salinger.cz

Komunitní centrum ZIP
495 510 208, 774 807 052kc.zip@salinger.cz

Centrum 
Síťovka

495 530 364, 777 807 051centrum.sitovka@salinger.cz

... v kostce

www.salinger.cz

Gočárova třída 760500 02 Hradec Králové

www.salinger.cz

reditel@
salinger.cz
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