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Úvodní slovo
Vážení přátelé a kolegové,
v minulém roce oslavil Salinger 20 let svého fungování. Rok 2017 byl pro nás tedy rokem oslav, ale i příležitostí
k ohlédnutí se zpět.
Cesta naší neziskové organizace byla od začátku dlážděna dobrými úmysly pomáhat dětem a mládeži
nabídkou volnočasových aktivit. Je pro mě potěšením, že zde vždy pracoval tým lidí, kteří měli chuť
a energii rozvíjet a zkvalitňovat námi nabízené služby, aby co nejvíce reagovaly na aktuální potřeby našich
klientů. Často jsme tak jako první v kraji realizovali projekty, které přinášely nové způsoby práce na poli
služeb sociální prevence. Postupně se nám podařilo vybudovat v organizaci šest středisek, která poskytují
komplex na sebe navazujících služeb pro děti, mládež, ale i celé rodiny.
Uplynulých dvacet let Salingeru charakterizují stovky příběhů klientů, kteří mohli díky práci našich
pracovníků překonat své nelehké životní situace. Děkuji všem klientům za jejich projevenou důvěru přizvat
nás k jejich životní cestě.
Děkuji všem bývalým pracovnicím a pracovníkům, současným kolegyním a kolegům, dobrovolnicím
a dobrovolníkům za jejich poctivou práci, profesionalitu, energii, pokoru a za srdce na správném místě.
Pro naplňování poslání a cílů organizace pro nás vždy byla a je důležitá spolupráce s pracovníky státních
i nestátních organizací. Děkuji jim za názory a podněty k naší práci. Právě jejich podpora, nové nápady
ale i kritické připomínky pro nás vždy byly zpětnou vazbou, kterou vnímáme jako impuls, abychom si
pravidelně uvědomovali nejen, pro koho tu jsme a co děláme, ale také jak to děláme.
Děkuji také všem donátorům. Bez jejich finanční pomoci a podpory by se nám nepodařilo nabídnout
a realizovat všechny rozmanité projekty, které rozšiřovaly a zkvalitňovaly naši nabídku služeb.
A do dalších let přeji Salingeru, aby při své každodenní práci neopustil hodnoty jako je odbornost,
profesionalita, respekt ke klientům, partnerství a otevřený dialog, kolegialita a v neposlední řadě veřejná
angažovanost ve prospěch klienta. Aby jej i nadále provázela důvěra klientů, nasazení pracovníků, přízeň
spolupracovníků, podporovatelů a donátorů.

Mgr. Iva Rosíková
ředitelka organizace
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Organizační struktura
VALNÁ
HROMADA

VÝBOR

ŘEDITELKA ORGANIZACE

CENTRUM
PŘÁTELSKÉ
RODINĚ
BUDULÍNEK

CENTRUM
SÍŤOVKA

NZDM
MODRÝ
POMERANČ

KOMUNITNÍ
CENTRUM
ZIP

TRIANGL

STOPA ČÁPA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
ČINNOSTI POSKYTOVANÉ DLE ZÁKONA Č. 359/1999 SB., O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
KOMERČNĚ NEBO NEKOMERČNĚ POSKYTOVANÉ SLUŽBY NA PODPORU FUNGUJÍCÍ RODINY
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Historické mezníky
1995

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

1995 –
1999

provoz nízkoprahového Klubu 6
v Šimkových sadech

1997

registrace Občanského sdružení Salinger

1998

zahájení projektu: Program
preventivních aktivit na školách

1999

zahájení projektu: Triangl
získání Pověření sociálně právní ochrany
dětí

2001

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

2002

zahájení projektu: Setkávání
pěstounských rodin

2003

zahájení provozu střediska Centrum
Síťovka (dříve Komunitní centrum Amaro
Phurd - Pražská)
zahájení projektu: Uplatňování
standardů kvality v nízkoprahových
zařízeních Královéhradeckého kraje

2005

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

2006

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

2007

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

2009 –
2010

zapojení do projektu QMSS – Systém
řízení kvality sociálních služeb

2010

zahájení provozu Centra přátelského
rodině Budulínek

2011

rozšíření Pověření sociálně právní
ochrany dětí

2012

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

2013

zahájení provozu sociálních bytů jako
jeden ze stupňů prostupného bydlení

2014

Den s úsměvem - 1. ročník

2015

Transformace na spolek, změna názvu
Salinger, z.s.

2016

Získání Ceny kvality v sociální péči

2017

Salinger oslavil 20. narozeniny
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Centrum přátelské rodině
Budulínek

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.
2. Co-working centrum
Co-working centrum je 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 i
o jejich děti.

Poslání
„Žena je počátkem i koncem rodiny.“

1. Skupinové poradenství

Domitius Ulpianus

3. Hlídání dětí (doprovodná služba)

Ze své praxe vím, že tento citát je brán skutečně ze života, neboť pocity ženy (matky) se odráží na náladě celé
rodiny. Snažíme se v centru provázet „naše“ maminky a přispívat tím k jejich spokojenosti, ale i spokojenosti
jejich rodin.

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

Cílová skupina

Prenatální příprava, cvičení pro maminky s dětmi od 1 roku, od 2 let, cvičení v těhotenství, po porodu, jóga,
pilates, břišní tance, tai či a jiné.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiny z Hradce Králové a matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené,
ale také těhotné ženy a jejich partneři, kteří potřebují podporu v oblasti rodičovství, vývoje a výchovy
dítěte, partnerského a rodinného soužití.

Komerční aktivity

Statistika za rok 2017

Co nabízíme?

Skupinové poradenství:

Na prvním místě je pro nás rodina! Nabízíme:

Hlídání dětí:

3262

z toho

klientů tuto službu využilo zdarma v rámci aktivit projektu.

••
••
••
••
••
••

vhodné prostředí pro rodiny s dětmi a rodinnou atmosféru;
posílení rodičovských kompetencí;
předcházení negativním jevům v rodině a zvládání obtížné situace související s výchovou dětí;
podpora rodiče při slaďování rodinného, pracovního a osobního života;
kontakt s rodinami navzájem;
možnost hlídání dětí v herním koutku.

Aktivity
Rok 2017 byl pro nás rokem „udržení“ služby z důvodu nepodpory hlavního donátora MPSV Rodina. Byly
realizovány tyto aktivity:
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476

18

setkání,

97

klientů za doprovodu rodiče,

Kontaktní údaje střediska
Centrum přátelské rodině Budulínek
třída Karla IV. 1283/28, 500 02 Hradec Králové 2
773 900 078
budulinek@salinger.cz

klientek s dětmi.
908

Coworking:

6

klientů.

klientů bez doprovodu rodiče,

„Po třech dětech a neustálým vnitřním boji kolem mého
dalšího působení v práci, kde nejsem spokojená, jsem
využila nabídku centra a zapojila se do projektu „Dítě
rozhodně není překážkou“. Ukázali mi tu možnosti
mého osobního rozvoje, vytipovali mi obor, kde bych
uplatnila svoje zkušenosti a posílili moje sebevědomí,
abych se odhodlala přihlásit na výběrové řízení, které
jsem vyhrála a po mnoha letech v práci, která mne
neuspokojovala, jsem teď spokojená a šťastná.“

9

Centrum Síťovka

přímo v domácnosti rodiny; komunikace se školou; porozumění obsahu učiva dítětem i dospělým;
podpora školní úspěšnosti dětí apod.;

Projekty
Poslání
Poskytujeme pomoc a podporu rodinám s dětmi za účelem překlenutí tíživého životního období.

Cílová skupina
Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi (včetně nastávajících rodičů a rodičů samoživitelů), 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 v její domácnosti, kam pracovníci pravidelně docházejí a pomáhají všem
členům rodiny dle domluvy a potřeby.
Součástí práce je i doprovázení rodin do institucí (podpora při jednání s úřady, školami, lékaři a dalšími
institucemi).
Poskytujeme pomoc, radu a podporu v oblastech:

1. Sociální byt
V současné době provozuje Salinger, z. s. jeden sociální byt, který má v pronájmu čtvrtým rokem. Snaží se
tak reagovat na nejčastější zakázku rodin s dětmi, kterou je poptávka po bydlení. Byt dává prostor pro to,
aby si rodiny osvojily potřebné návyky spojené s péčí o domácnost. Cílem je se během dvou let podnájmu
osamostatnit a přestěhovat do městského bytu či komerčního pronájmu.
2. Předškolní klub U Piškota (od 3 let po nástup do povinného předškolního vzdělávání)
Práce s předškolními dětmi s cílem získání dovedností, vědomostí a schopností nezbytných pro zapojení
se do hlavního vzdělávacího proudu v základních a mateřských školách. Aktivity a činnosti programu jsou
systematicky a komplexně tvořeny dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Součástí programu jsou individuální konzultace s rodiči, kteří se podílejí na osobním rozvoji svého dítěte.
(Pozn.: Provoz předškolního klubu byl k 31. 12. 2017 ukončen.)

Statistika za rok 2017
Počet klientů

115

Počet kontaktů

••

Péče o rodinu, děti a domácnost – stabilizace rodinného prostředí a podpora vztahů v rodině;
společné trávení času; posilování rodičovských dovedností;

Počet poskytnutých služeb

••

Hospodaření – rodinný rozpočet; základní řešení dluhové problematiky; vyřízení nárokových dávek
pro rodinu a splátkových kalendářů apod.;

Kontaktní údaje střediska

••

Bydlení – komunikace s majiteli bytů i realitními kancelářemi; vytváření stabilního zázemí a dobrých
bytových podmínek; pomoc při řešení stížností apod.;

••

Zaměstnávání – hledání práce; komunikace se zaměstnavateli a úřadem práce; sepsání životopisu
apod.;

4585

Cetrum Síťovka
Registrovaná sociální služba; identifikátor: 4467429
Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové 2

••

Doplňování kvalifikace – vyhledávání možností dalšího vzdělávání a doplnění kvalifikace / rekvalifikace
včetně vyřízení souvisejících záležitostí; podpora při vzdělávacím procesu.

777 807 051

••

Podpora vzdělávání – předškolní a školní příprava dětí; vytvoření vhodného prostředí k učení dětí

centrum.sitovka@salinger.cz
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2371

Jmenuji se Zuzana a o Centru Síťovka jsem se dozvěděla od své
známé, která už s Centrem spolupracovala dříve. Jako nezletilá
jsem měla dceru, přítel neměl práci a společně jsme bydleli
u příbuzných. Naše finanční situace byla velmi špatná, pobírala
jsem na dceru rodičovský příspěvek, ze kterého jsme platili
příbuzným nájem, zbytek peněz šel na potřeby naší dcery. Chtěli
jsme si najít své vlastní bydlení. Při první návštěvě Síťovky jsem se
cítila velmi dobře. Pracovnice byly velmi ochotné a milé, při zjištění
mé situace mi nabídly služby Centra. První, na co jsme se sociální
pracovnicí zaměřily, bylo najít práci pro přítele. Pracovnice
nám vysvětlila, kde hledat nabídky práce, pomohla nám sepsat
životopis a rozeslat ho. Po necelém měsíci už přítel pracoval.
Poté jsme chtěli začít hledat nové bydlení, neměli jsme však
dostatek peněz na kauci. Pracovnice nám pomohla při sepsání
žádosti do nadačního fondu o proplacení kauce na byt. Vše jsme
vyplnili a zaslali, za čas nám přišla odpověď, že nám kauci proplatí.
Začali jsme tedy hledat vhodné bydlení. Sice to trvalo, ale po pár
měsících usilovného hledání jsme bydlení našli. Přítel měl práci,
měli jsme kde bydlet, ale pak jsme přišli na to, že nedokážeme vyjít
s penězi. Pracovnice Síťovky nám opět pomohla, sepsala s námi
naše příjmy a výdaje – náš rozpočet nás takhle nikdy nenapadlo
sepsat! Díky pracovnici jsme zjistili, kam jdou zbytečné výdaje a že
je možné měsíčně i nějakou korunu ušetřit.
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Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Modrý pomeranč

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

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

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

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

Statistika za rok 2017
Počet klientů

454		

Počet kontaktů

3069

Počet poskytnutých služeb

9914

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

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

Zásady
••

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

••

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

••

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

Ahoj, já jsem Petr. Do klubu chodím už půl
roku. Je to tam fajn, pracovníci jsou fajn. Je
s nimi sranda a hlavně se na mě nekoukají
skrz prsty. Když jsem přišel poprvé, bál
jsem se, že to bude jako ve škole, že se mi
někdo bude smát, že budu za hlupáka. Ale
není to tak. Pracovníci mi pomáhají s úkoly,
učíme se společně angličtinu. Hodně si
i povídáme. Třeba tuhle jsem konečně
pochopil, co je celá ta puberta. A taky
miluju žonglování. Prý na to mám talent. To
je tak skvělé mít na něco talent!
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Komunitní centrum ZIP
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 HK 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.

Co nabízíme?
Nabízenými činnostmi pomáháme rodičům lépe se uplatnit na trhu práce, zorientovat se ve vlastní finanční
situaci, při komunikaci s úřady a školami. Rodičům a dětem nabízíme pomoc s přípravou do školy buď v
Komunitním centru, nebo přímo v rodině. S dospívajícími naopak řešíme ukončení školy, nástup do nové
školy či na trh práce. Zároveň nabízíme 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 2017
Počet klientů

173		

Počet kontaktů

3254

Počet poskytnutých služeb

Kontaktní údaje střediska
Komunitní centrum ZIP
Registrovaná sociální služba; Identifikátor: 4533728

Zásady

Pospíšilova 698, 500 03 Hradec Králové 3 (vchod z Okružní)

••

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

774 807 052

••

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

••

Spolupráce – Klient a pracovník hledají řešení situace společně.

••

Důvěra – Spolupráce je založena na oboustranné důvěře a partnerském přístupu, a to v prostředí
bezpečném pro klienty i pracovníky.
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4280

kc.zip@salinger.cz
Pracovnice KC ZIP mě kontaktovala na ubytovně, kde jsem žila se svými dvěma dětmi. Spoustu věcí
jsem zvládala sama, ale nevěděla jsem si rady se svou finanční situací. Měla jsem nějaké dluhy, ale
nevěděla jsem u koho a kolik. Pracovnice mi nabídla několik možností, jak situaci řešit a já si vybrala
osobní bankrot. Naštěstí jsem splňovala všechny podmínky, abych o něj mohla požádat. Pracovnice
mi pomohla seřadit veškeré dokumenty, které jsem měla k dispozici. Díky tomu jsem zjistila, že mám
celkem 12 dluhů, o kterých vím. Pak jsem ještě chtěla požádat o výpis z registru dlužníků Solus. K tomu
zatím nedošlo, protože mě vyhodili z ubytovny a přišla jsem o práci. Nové bydlení jsem našla v azylovém
domě, ale s KC ZIP chci dál spolupracovat a věřím, že jednou budu mít určitě zaplacené všechny dluhy.
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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.

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.“
Cílová skupina

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 2017

Paulo Coelho

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

Počet klientů

419		

Počet kontaktů

4148

Počet poskytnutých služeb

8692

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

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, ...).

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

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

Dohody o výkonu pěstounské péče
Od roku 2013 je Salinger, z.s. držitelem pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§47 zákona
č. 359/1999 Sb.), které je realizováno střediskem Stopa čápa.

Pomáháme všem náhradním rodinám.

Poslání:

Prostřednictvím sociálních služeb a pověření k sociálně-právní ochraně dětí pomáháme zájemcům a
žadatelům o náhradní rodinnou péči, náhradním rodinám a dětem v nich žijícím, zajistit pro dítě stabilní,
zdravé a podnětné prostředí pro jeho příznivý vývoj a šťastné dětství.

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

Co děláme?

Cílová skupina:

••
••
••
••
••
••
••
••

pomáháme zajistit dítěti bezpečné a podnětné prostředí pro jeho příznivý vývoj;
minimalizujeme rizika spojená s přechodem dítěte do náhradní rodinné péče, nebo návratem do jeho
původní rodiny;
doprovázíme náhradní rodiče v náročných situacích spojených s výchovou dítěte;
podporujeme kontakty dítěte s jeho vlastní rodinou vždy, když je to v jeho zájmu;
pomáháme dítěti porozumět a vyrovnat se svojí historií a vztahem ke svým rodičům;
chceme, aby pečující rodina i dítě měly dostatek potřebných informací, orientovaly se v dané situaci,
věděly, co bude následovat a mohly tak žít běžný a spokojený život;
zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči a jejich vlastním dětem poskytujeme tolik informací,
aby se mohli sami kvalifikovaně rozhodnout;
spolupracujeme s řadou dalších odborníků na náhradní rodinnou péči. Jsou to terapeuti, psychologové,
pediatři, logopedové, speciální pedagogové a další.

••
••
••
••
••

Cíle:
••
••
••

dítě se cítí dobře v rodině, ve které žije;
vyrůstá ve zdravém a podnětném prostředí;
osoba odpovědná za výchovu dítěte dobře zvládá své povinnosti, zná svá práva a je plně kompetentní
k výchově svěřeného dítěte.

Principy:
••
••
••
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děti v pěstounské 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).

respekt ke klientům;
individuální přístup;
odbornost.
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Sociální služba

Statistika za rok 2017

Jsme registrovanou sociální službou od roku 2006.
Sociální služby jsme poskytovali

37

rodinám.

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.

V oblasti dohod o výkonu pěstounské péče jsme spolupracovali se

70

rodinami.

Uspořádali jsme

6

víkendových pobytů se vzděláváním a

9

Realizovali jsme

2

přípravy osob na převzetí dalšího dítěte do náhradní rodinné péče.

vzdělávacích seminářů.

Cílová skupina:
••
••
••
••
••
••
••

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);
adoptivní rodiny.

Cíle:
••
••
••
••

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

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

Kontaktní údaje střediska
Stopa čápa
Registrovaná sociální služba; Identifikátor 3588592
třída Karla IV. 1222/25a, 500 02 Hradec Králové 2
773 800 292
stopa.capa@salinger.cz

Pěstounskou péči vykonávám už mnoho let. A od roku 2014 jsem
pěstounkou na přechodnou dobu. V září k nám přišla čtyřletá Anička. Její
maminka sama vyrůstala v dětském domově a poprvé otěhotněla velice
brzy. Nebyla vůbec připravená na život bez zdí ústavu. Aničku i jejího
mladšího brášku má moc ráda, ale postarat se o sebe a své děti, nebylo
v jejích silách. Jednoho dne zkolabovala vyčerpáním na ulici. Přišlo, co přijít
muselo. Aničku i jejího brášku si odvedla pracovnice OSPOD.
Anička potřebovala střechu nad hlavou a jídlo, ale také kontakt se svojí
maminkou a bráškou. Potřebovala se ujistit, že je maminka v pořádku, že
jí má ráda a že se spolu znovu shledají. Také se hodně ptala na svého
brášku. S klíčovou pracovnicí Stopy čápa jsme vše dojednaly a za její
asistence jsme se pravidelně s maminkou Aničky i jejím malým bráškou
potkávali. Vysvětlovaly jsme Aničce kde je a co se bude dít dál. Protože
se Aničky maminka opravdu snažila a dělala všechno proto, aby mohla
být zase se svými dětmi pohromadě, její sen se ještě před Vánoci splnil.
Anička, na rozdíl od své maminky, do ústavu nemusela. Je moc dobře, že
Aničky maminka nadále se Salingerem spolupracuje, aby zvládala jak svůj
osobní život, tak i péči o děti a ty od ní už nemusely znovu odejít.
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Den s úsměvem
Den s úsměvem je akce pro rodiny s dětmi, kterou pořádáme 1x za rok. Jejím cílem je podpora společného
trávení volného času i propagace služeb, které rodinám nabízíme v rámci jednotlivých středisek.
V roce 2017 se tato akce na Tylově nábřeží konala již po 4. a nesla se v duchu 20. narozenin Salingeru! Den
s úsměvem se pojí s Mezinárodním dnem úsměvu, a také s mottem naší organizace „ÚSMĚV DÍTĚTE…
VÍME, PROČ TO DĚLÁME“.
Odpoledne plné zábavného programu pro malé i velké bylo pořádáno tradičně pod záštitou Statutárního
Města Hradec Králové. Součástí akce byla i doprovodná aktivita linoucí se mateřskými a základními školami
– výtvarná soutěž o zajímavé ceny.
Z původně malé akce tvořené pár nadšenými pracovníky Salingeru, se Den s úsměvem stal propracovanou
akcí, na které se podílí desítky lidí z organizace i mimo ni, pyšnící se hojnou návštěvností rodin z Hradce
Králové. V roce 2017, i přes proměnlivé počasí, přišlo na Den s úsměvem cca 300 lidí.
Akce by se nemohla konat bez podpory města Hradec Králové, Komise místní samosprávy střed města,
a dárců STAKO s.r.o., EMADO s.r.o., Rodinné pasy, kteří nám pomáhají vykouzlit ne jeden úsměv na dětské
tváři.

Příprava žadatelů
o náhradní rodinnou péči
V roce 2017 Stopa čápa uspořádala dvě přípravy druhožadatelů. Jde o vzdělávání a podporu náhradních
rodičů, kteří se rozhodují o přijetí dalšího dítěte do své rodiny. Příprava obsahuje sociálně právní a
psychologicko-výchovný blok. Individuálních částí přípravy se účastní i děti, které již v rodině vyrůstají.
Tito žadatelé mají zkušenosti s náhradní rodinnou péčí, a proto se struktura vzdělávání mění dle jejich
specifických požadavků

Celkový počet účastníků
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Projekt realizovalo středisko Stopa čápa.

Za podpory KMS Střed města.
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Návazná podpora
rodin v ohrožení
Projekt „Návazná podpora rodin v ohrožení“ 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).

Počet klientů:

183

Počet případových konferencí:

18

Tento projekt byl realizován střediskem Triangl za podpory MPSV Rodina a ochrana práv dětí, KHK a MMHK.
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Komunitní práce –
projekt „Já a Ty
= Společně v Bidlově parku“
V rámci projektu „Já a Ty = Společně v Bidlově parku“ jsme se za pomoci komunitní práce snažili zlepšit soužití
mezi romskými a neromskými rodinami žijícími v okolí Bidlova parku. Projekt také usiloval o spolupráci
všech zúčastněných stran, jejich vzájemné propojení a postupnou kooperaci při komunitních akcích.
Druhým cílem bylo upozornit na momentální stav Bidlova parku a podpořit jeho údržbu.
V průběhu roku 2017 byly realizovány čtyři komunitní akce s aktivitami pro děti i dospělé. Zahajovací
akce v Bidlově parku nesla název ReStart a ani aprílové počasí neodradilo návštěvníky od účasti. Druhá
akce s názvem Piknik se nesla v duchu letní pohody. Babí léto byl název třetí akce, která přitáhla nejvíce
návštěvníků. Poslední akcí byl Advent, který všechny příjemně navnadil na přicházející předvánoční období.
Setkání nám zpříjemňovala hudba, chutné občerstvení od Café Na kole, ukázky parkouru, rugby nebo
fotokoutek. Na každou akci byla vždy připravena nějaká výtvarná aktivita, která se tématem vztahovala
k danému ročnímu období jako například výroba podzimního zápichu v dýni nebo vánoční ozdoby.
Rok 2017 byl prvním rokem projektu „Já a Ty = Společně v Bidlově parku“. Během projektu se nám podařilo
navázat spolupráci se dvěma návštěvníky, kteří nám pak pomáhali i při realizaci dalších akcí. Dobrá
spolupráce byla i s Technickými službami HK, které nám vyšly vstříc úklidem parku před konanými akcemi.
Na podzim také došlo k výměně laviček v Bidlově parku.
Projekt realizovalo středisko Komunitní centrum ZIP.

Za podpory KMS Střed města.
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Kde jste o nás mohli slyšet

Členství
Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Česká asociace Streetwork, z.s.

Účast v pracovních skupinách

Platforma pro sociální bydlení, z.s.

Mezioborová monitorovací terénní skupina - MOMS

Akce

Mezirezortní koordinační skupina pro transformaci péče o ohrožené děti
Mezirezortní setkání skupiny psychosociální pomoci Královéhradeckého kraje
Multidisciplinárního jednání Menšiny pořádané Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje
Práce s ohroženým dítětem, které je umístěno v NRP v Královéhradeckém kraji - setkávání u kulatých
stolů
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

Festival jeden svět – diskuse k filmu Děti online (29. 3. 2017)
Krasohled, aneb prolínání barev, kultur a cest (7. 4. 2017)
Hradec Králové - Bezpečné město 2017 (1. 6. 2017)
Neformální setkání pro pracovnice/ pracovníky OSPOD Královéhradeckého kraje pro oblast náhradní
rodinné péče (8. 6. 2017, 6. 12. 2017)
Terénní akce Orange Freespace (9. 6. 2017)
Fakultní nemocnice Hradec Králové – preventivní aktivita pro děti z dětského oddělení (22. 6. 2017)
Mezinárodní festival - Divadlo evropských regionů (23. - 30. 6. 2017)

Regionální platforma v rámci projektu financovaného z OPZ „Koordinace opatření na podporu sladění
pracovního a rodinného života na úrovni krajů“

Ledce – akce fotbal pro klienty (26. 6. 2017)

Tým pro děti a mládež Hradec Králové

City Jam (5. 9. 2017)
Zaber Hradec (16. 9. 2017)

Tisk
5. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb
města Hradec Králové pro období 2016 - 2018
Hradecký deník
Chlumecké listy
Občasník Klubofon
Rodinka

Zahájení hokejové sezóny – Hokejový klub Mountfield (26. 8. 2017)

Týden nízkoprahových klubů (20. 9. 2017)
Salingeroviny

Hradecké dny sociální práce (22. – 23. 9. 2017)

Třebechovické Haló

Den s úsměvem (24. 9. 2017)

Učitelské noviny

Den otevřených dveří Centra Síťovka (22. 11. 2017)

Zpravodaj Radnice 2017

Preventivní program pro pacienty dětského oddělení Fakultní nemocnice HK (22. 11. 2017)

Zpravodaj sociálních projektů

Obchůdky s Albertem (30. 11. 2017)

Zprávy o činnosti 2017

Mikuláš (5. 12. 2017)

Rozhlas a televize
Hradecká internetová televize
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Fotogalerie
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Finanční zpráva za rok 2017
Celkové náklady:

Celkové výnosy:

20 898 794,43 Kč

tržby za poskytnuté služby

20 210 984,11 Kč

12 088 091,76 Kč

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

347 655,90 Kč

přijaté příspěvky a dary

spotřeba materiálu

757 518,56 Kč

spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek

527 928,71 Kč

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

opravy a udržování

141 878,00 Kč

tržby z prodeje majetku

cestovné

266 908,00 Kč

jiné ostatní výnosy

náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální a zdravotní pojištění
zákonné sociální náklady
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
daně a poplatky
ostatní provozní náklady

Náklady nejvýznamějších středisek/projektů:

36 866,00 Kč
4 125 306,59 Kč
10 931 871,00 Kč

45 101,00 Kč

úroky

593,47 Kč

členské příspěvky

3 900,00 Kč

provozní dotace celkem

8 413 452,30 Kč

3 218 682,00 Kč
29 360,00 Kč
13 576,00 Kč
161 089,25 Kč

19 468 982,61 Kč

Nejvýznamější poskytovatelé dotací:
Královéhradecký kraj

8 413 452,30 Kč
297 000,00 Kč

MPSV ČR - dotace ze SR prostřednictvím KHK

3 186 958,69 Kč

Statutární město Hradec Králové

1 162 000,00 Kč

MPSV ČR - dotační program Rodina a ochrana práv dětí

126 160,69 Kč

MŠMT ČR

400 674,25 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč

3 486 277,59 Kč

Úřad vlády ČR

116 176,17 Kč

Centrum Síťovka

3 625 700,43 Kč

Úřad práce ČR

3 084 000,00 Kč

Komunitní centrum ZIP

3 545 177,52 Kč

Ostatní města a obce

Komunitní centrum ZIP (navazující aktivity)
Triangl
Triangl (navazující aktivity)

166 450,56 Kč
3 624 421,04 Kč
579 627,94 Kč

Stopa čápa

1 236 933,97 Kč

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

2 651 984,76 Kč

Centrum přátelské rodině Budulínek

41 482,50 Kč

20 210 984,11 Kč

20 898 794,43 Kč

Celkové náklady

Celkové výnosy

687 810,32 Kč *
Hospodářský výsledek
před zdaněním

552 408,80 Kč
* z toho nevyčerpaná dotace 499 392,13 Kč
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Donátoři
Evropský sociální fond

Děkujeme za podporu
a spolupráci
Královéhradecký kraj

Statutární město Hradec Králové
ARTE ATELIER
Café Na kole
Česká asociace streetwork

Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR

Úřad vlády ČR - Rada vlády pro
záležitosti romské menšiny

Dopravně inženýrská kancelář
Eurocentrum Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Férová palačinkárna
Forty´s Pizza

Úřad práce České republiky

Město Kostelec nad Orlicí

Město Nové Město nad Metují

Infocentrum Hradec Králové
Ing. Andrej Babiš
Knihovna města Hradec Králové

Město Nová Paka

Město Dobruška

GIVT

Správa nemovitostí Hradec Králové,
p. o.

Městská policie Hradec Králové

SŠ, MŠ, ZŠ, Hradec Králové,
Štefánikova 549

Městské lesy Hradec Králové
Na Palmovce
Nadace AGROFERT
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond J&T
NãPLAVKA café & music bar

Komise místní samosprávy Hradec
Králové, Moravské Předměstí - sever

Nomia, z.ú.

Kroužky Východní Čechy

Nadační fond Albert

Mateřská škola, Speciální základní
škola a Praktická škola, HK

Kola dětem

Královéhradecká provozní, a.s.

Nadace Albatros

RLC Slavia Hradec Králové - Rugby
League Club

Národní centrum bezpečnějšího
internetu

Kraft - kavárna

Kompakt spol. s.r.o

M & M reality holding, a.s. - pobočka
Chlumec nad Cidlinou

KURO Hradec Králové z.s.
Lanový park Hradec Králové

Pekárna Lipka, s.r.o.
Pískomil se vrací
Pronájem atrakcí Rochl
Psychologické pracoviště
Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje

Station 91
Technické služby Hradec Králové
Time4Fun, s.r.o.
Toi Toi, sanitární systémy, s.r.o.
Transport Čepek
Univerzita Hradec Králové
Vyšší odborná škola zdravotnická
a střední odborná škola HK
Výtvarné hračky (ul. Pospíšilova)
Základní škola Mandysova HK
Základní škola Štefánikova HK
Žirafa Žofka
Žonglérská skupina Ascarya o.s.
Žonglérská skupina Oops

Děkujeme za podporu a spolupráci také jednotlivcům a našim dobrovolníkům: Elefantová Ludmila, Fuchsová Monika,

Rodinné pasy

S T A K O s.r.o.

EMADO Hradec Králové, s.r.o.

Komise místní samosprávy HK, Moravské Předměstí - jih; Komise místní samosprávy HK, Střed města
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Horáková Michaela, Josif Jakub, Kalina Jaroslav, Kočárník Jiří ,Koleníková Jana, Kořenová Kateřina, Königová Jana,
Krámská Anna, Málková Monika, Martinec Pavel, Páblová Lenka, Pácha David, Pejcharová Petra, Picková Kateřina,
Samková Veronika, Snížková Eva, Svobodová Iveta, Těšitel Martin, Tmějová Barbora, …
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Líbí se Vám práce Salingeru
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:
Salinger, z.s. je pověřen dle §48 odst. 2 zákona č. 359/1999
Sb., k výkonu sociálně právní ochrany dětí v tomto rozsahu:
Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999
Sb., to je vyhledávání dětí, na které se sociálně- právní
ochrana zaměřuje ve smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb.
Tato činnost je vykonávána jak pasivně, kdy se pracovníci
organizace při své další činnosti můžou dozvědět o ohrožených
dětech nepřímo, nebo aktivně, kdy pracovníci organizace provádí
terénní sociální práci, depistáž. Pracovníci pohovoří s dítětem,
jeho rodiči či dalšími osobami a zajistí bezprostřední pomoc dítěti.

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a)
zákona č. 359/1999 Sb.)
Zaměřujeme se na poskytování poradenské pomoci při péči o dítě
nejrůznějšího věku, rozvoj psychosociálních dovedností v rodině,
zajišťujeme poradenství rodičům ve věcech výchovných problémů
s dítětem, sociálního zabezpečení rodiny, bytové problematiky
apod. Pracovník pohovoří s rodiči a dítětem a rozebere konkrétní
problém s hlavním cílem nalézt řešení.

Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství
při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně
postižené (§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.)
Pracujeme s rodiči např. na nácviku sociálně-pedagogických
dovedností a zaměřujeme se na podporu realizace potřeb dětí
s postižením a jejich rodin a na usnadnění jejich autonomie, tj.
např. zajišťujeme jejich informovanost o možnostech jejich
sociálního zabezpečení, zprostředkování služeb sociální péče
(např. stacionáře) nebo služeb sociální intervence (např. raná
péče). Organizace má zajištěno vhodné prostředí pro poskytování
poradenství a vymezenou nabídku služeb, které může rodinám
nabídnout.
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Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
(§ 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.)
Organizace pořádá přednášky, semináře či kurzy zaměřené
např. na nácvik komunikace s dítětem, výchovu dítěte, péči
o dítě jiného etnika apod. Vždy je jasně vymezen okruh osob,
pro které je přednáška určena. Zajišťujeme vhodné prostředí pro
pořádání přednášek a kurzů. U většiny přednášek je také zajištěn
doprovodný program pro děti. Bylo realizováno 17 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 316
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.
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 28 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 týkajících se přípravy i převzetí dítěte do rodiny.
Mohou se na nás obrátit zájemci o osvojení, stejně tak zájemci
o pěstounskou péči. Vzájemná komunikace pracovníků a žadatelů
probíhá prostřednictvím telefonu, e-mailu a osobních setkání.
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující,
s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské
péče (§ 47b zákona č. 359/1999 Sb.), při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba
pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna
výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je každé rodině

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

Místa poskytování:
Salinger, z.s.
Centrum přátelské rodině Budulínek
Centrum Síťovka
NZDM Modrý pomeranč
Komunitní Centrum ZIP
Triangl
Stopa Čápa
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Salinger, z. s.
vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 3261
IČ: 67440185
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: 1080693349/0800
(Česká spořitelna, a.s.)
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reditel@salinger.cz
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