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Úvodní slovo

Vážení přátelé a kolegové,

máme za sebou rok práce zaměřené na „revizi“ námi poskytovaných služeb a jejich dalšího směřování. 
Výstupem ročního procesu mapování naší nabídky a potřebnosti jednotlivých služeb z hlediska poptávky, 
jsou změny dotýkající se určitou měrou každého z našich dlouhodobě fungujících středisek. 

Zásadní proměna nám vyplynula u komunitních center, které se v  průběhu roku 2019 sloučí v  jedno 
středisko s novým názvem. Nadále bude centrum poskytovat již osvědčené a kvalitní služby na Hradecku 
a v lokalitách, kde své služby doposud nabízela obě centra. 
Středisko NZDM Modrý pomeranč se věnovalo mapování slepých míst v oblasti terénní práce a výstupem 
je posílení terénu v Hradci Králové a rozšíření týmu o dalšího pracovníka. 
Výrazné navýšení zájmu o své služby zaznamenalo středisko Triangl, a proto byl rok 2018 především rokem 
vyjednávání o rozšíření sanační práce do dalších lokalit či posílení naší činnosti ve stávajících lokalitách. 
Nově se bude toto středisko také více zaměřovat na adoptivní rodiny. 
Stopa čápa nabízí dlouhodobě své služby pěstounským rodinám v  režimech sociální služby a sociálně 
právní ochrany. Jelikož vnímáme nabídku pro pěstounské rodiny plně uspokojenou právě z  hlediska 
systému dohod o výkonu pěstounské péče, rozhodli jsme se nadále naše služby poskytovat pouze v tomto 
režimu a zrušit v průběhu roku 2019 registraci sociální služby. 

Rok 2018 byl také zlomovým pro Centrum přátelské rodině Budulínek, u kterého delší dobu řešíme finanční 
udržitelnost, a zároveň došlo koncem roku k ukončení nájemní smlouvy v dosavadních prostorách. Činnost 
střediska tak byla pozastavena. 

Ačkoli nás v souvislosti s výše uvedenými změnami čeká řada dalších nelehkých úkolů, vnímáme všechny 
tyto změny jako ozdravné z hlediska přehlednosti a hospodárnosti námi nabízených služeb a věříme, že 
přinesou udržení jejich vysoké kvality.
Významnou událostí roku 2018 bylo i v představení nového loga Salingeru a celkové nastavení nové vizuální 
identity.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem svým kolegyním a kolegům, kteří se každodenně s  velkým 
osobním nasazením, trpělivostí a pochopením věnují všem našim klientkám a klientům a jsou pro ně 
nemalou oporou v jejich nelehkých situacích.
Děkuji také našim dobrovolníkům, spolupracujícím institucím, dárcům a příznivcům, kteří vnímají naše 
služby jako smysluplné a potřebné, věnují nám svůj čas, energii či finanční podporu. 

Závěrem bych ráda citovala pana Bruce Lee: „Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví 
nějaké nepříjemné věci - mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako 
voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí.“
Do dalších let přeji našim klientkám a klientům, svým kolegyním a kolegům a celému Salingeru, aby se 
nenechali žádnou takovou lekcí zlomit a srazit na kolena. Ba právě naopak - věřte své práci, schopnostem, 
zkušenostem a zdravému rozumu!

Mgr. Iva Rosíková
ředitelka organizace
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Organizační struktura

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

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

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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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 Amaro 
Phurd - Pražská)

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 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

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

získání Ceny kvality v sociální péči

Salinger oslavil 20. narozeniny

změna loga Salinger a nastavení nové 
vizuální identity
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Poslání 

Pocity ženy (matky) se odráží na náladě celé rodiny. V Centru provázíme maminky a přispíváme tím k jejich 
spokojenosti, ale i spokojenosti jejich rodin. 

„Žena je počátkem i koncem rodiny.“  Domitius Ulpianus

Cílová skupina

Cílovou skupinou 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.

Co nabízíme?

 • 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

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

 • Individuální poradenství – Služby individuálního poradenství byly využívány především klientkami, 

Centrum přátelské rodině 
Budulínek 

které mají osobní zkušenost ze skupinových setkání. Při individuálních sezení s  psychoterapeutem 
a koučem patří mezi nejčastější témata možnosti propojení rodinného a pracovního života.

 • Co-working centrum – Co-working centrum bylo v roce 2018 aktivitou určenou pro rodiče na mateřské 
či rodičovské dovolené. Ve vymezeném čase jsme nabízeli klientům možnost práce na počítači 
s přístupem na internet a možnost tisku potřebných materiálů. V klidných prostorách střediska mohli 
rodiče nerušeně pracovat, a zároveň bylo postaráno i o jejich děti.

 • Školka nanečisto – Aktivita, která se zaměřovala na přípravu dětí pro nástup do školky. A nebyla to 
příprava jenom dětí, ale často i rodičů, protože nástup do školky může znamenat psychické vypětí 
u obou cílových skupin – dětí a jejich rodičů.

 • Besedy a workshopy – Tento rok jsme nabídli pro své klienty témata, která je zajímala. Navštívila nás 
známá blogerka Barbora Charvátová se svým blogem „Máma v kuchyni“, která s maminkami rozebírala 
stravu od 1 do 3 let věku dítěte, měli jsme tu zubní lékařku, která řešila správnou ústní hygienu dítěte, 
specialistku na botičky u dětí atd.

 • Hlídání dětí (doprovodná služba) – Hlídání dětí bylo nabízeno i jako odlehčovací aktivita pro klienty 
využívající odborné služby našich dalších středisek.

 • Svépomocné skupiny – Poskytli jsme zázemí pro 3 svépomocné skupiny – „Vázání šátků“, „Respektovat 
a být respektován“ a „Nošení dětí v Hradci Králové“.

 • Aktivity komerční – Prenatální příprava, cvičení pro maminky od 3 měsíců, 1 roku, od 2 let, cvičení 
v těhotenství, po porodu, jóga, pilates, břišní tance, tai či a jiné.

Statistika za rok 2018

Hlídání dětí   3352 . Skupinové poradenství   13   setkání, 16 klientek. Coworking   7   klientek 

využilo 17x. Školka na nečisto   28   dětí - 56 vstupů.   3   svépomocné skupiny - 11 setkání,  

40 klientek.     6     wokshopů či přednášek - 49 klientek.

Kontaktní údaje střediska

K 31. 12. 2018 byl pozastaven provoz 
Centra přátelského rodině Budulínek. 

Do Budulínku jezdíme s dvěma dětmi. Máme 
to tu moc rádi. Takové volnočasové středisko 
(centrum) jen tak někde není. Je skvělé využít 
program, který Budulínek nabízí a přitom nechat 
v  klidu své dítě pod dozorem paní na hlídání 
v herničce. Je skvělé, že se tu dají zabavit různě 
staré děti. Potkala jsem tu mnoho zajímavých 
lidí. A jsem za toto místo moc vděčná.

Z.M. (2 děti)
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Poslání 

Centrum Síťovka poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi za účelem překlenutí tíživého životního 
období.  

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi (včetně rodičů samoživitelů a nastávajících rodičů), které se ocitly 
v těžké životní situaci, nebo jim taková situace hrozí a nevědí si rady s jejím řešením. 
Působnost služby je v regionu Hradec Králové. Pravidelně dojíždíme do Třebechovic pod Orebem.

Co nabízíme?

Hlavní podstatou 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,...).

Oblasti pomoci a podpory

 • Podpora vzdělávání – předškolní a školní příprava dětí; vytvoření vhodného prostředí k učení dětí 
přímo v domácnosti rodiny; komunikace se školou; porozumění obsahu učiva dítětem i dospělým; 
podpora školní úspěšnosti dětí;

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

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

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

Centrum Síťovka  • Zaměstnávání – hledání práce; komunikace se zaměstnavateli a úřadem práce; sepsání životopisu, 
doplnění vzdělání, kvalifikace nebo rekvalifikace.

Statistika za rok 2018

Počet klientů  115      Počet kontaktů  2371 

Počet poskytnutých služeb  4585

Kontaktní údaje střediska

Cetrum Síťovka
Registrovaná sociální služba; identifikátor: 4467429

Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové 2

777 807 051

centrum.sitovka@salinger.cz

Paní Petra (25 let) žila do 3 let v dětském domově, poté byla adoptovaná. 
V  sedmnácti letech otěhotněla, matka ji vyhodila z  domu. Pak žila 5 let 
s dcerou v azylovém domě. Otec se o dceru nezajímá. Nyní je Petra na 
rodičovské dovolené se  1,5 ročním synem, kterého má se současným 
přítelem. 
Spolupracovat s námi paní Petra začala, protože měla zájem o předškolní 
vzdělávání u dcery. Petra si nevěděla rady s vytvářením vhodných podmínek 
a podnětného prostředí pro předškolní přípravu ani s  procvičováním 
logopedických cvičení. Chtěla poradit, jak si čas během dne rozvrhnout 
tak, aby dostatečně zvládala péči o obě děti.
Po několika měsících spolupráce se dcera naučila spoustu nových věcí, 
paní Petra se začala pravidelně věnovat procvičování s dcerou a od září 
pak nastoupila dcera úspěšně do první třídy. Časem se do spolupráce 
zapojil i přítel paní Petry. Dceři se zatím zcela nedaří v oblasti logopedie, 
ale společně na tom pracujeme. Paní Petra a její přítel přicházejí s dalšími 
nápady, co by chtěli děti naučit, naposledy třeba zavazování tkaniček. Po 
roce spolupráce s naší službou byl paní Petře zrušen dohled OSPOD.
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Poslání 

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

„Doprovázíme mladé lidi na cestě k dospělosti.“

Cílová skupina

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

Cíl služby

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

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

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.

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Modrý pomeranč 

Programy

1. Klub eSko 7 – 13

Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 7 – 13 let. 

2. Klub eSko 14 – 21

Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 14 – 21 let.

3. Klub eFko

Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 9 – 17 let.

4. Terén

Terénní služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí dětí a mládeže (hřiště, parky, zákoutí,…) a jsou 
zacíleny na věkovou skupinu 7 – 21 let.

5. Online terén

Služby jsou poskytovány dětem a mladým lidem ve věku 7 – 21 let prostřednictvím sociálních sítí, 
např. Facebook (profil NZDM Modrý pomeranč).
 
Statistika za rok 2018

Počet klientů  369  Počet poskytnutých služeb  5908   Počet hodin podpory  3416

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 Monika! Je mi 16 a do 
klubu chodím už hezky dlouho. Dřív 
jsem chodila hlavně kvůli kamarádům, 
všichni mluvili o Modrém pomeranči, 
a taky jsem se účastnila různých akcí. 
Ty mě baví pořád. Teď ale s holkama 
z klubu řešíme střední školu. Je to 
docela makačka se v tom zorientovat 
- přihlášky, přijímačky, úřední dopisy, 
i pro babičku a pro dědu, se kterými žiju, 
je to náročný. Je bezva vědět, že v klubu 
můžu trávit čas, ale taky mi poradí, když 
potřebuju. Mám to tam ráda.
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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 – Pracovníci nabízí pomoc a podporu s ohledem na požadavky a potřeby každého 
jednotlivce.

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

 • Spolupráce – Klient a pracovník hledají řešení situace společně.

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

Komunitní centrum ZIP 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 2018

Počet klientů  103  Počet poskytnutých služeb  2980  Počet hodin v terénu  1536

Kontaktní údaje střediska

Komunitní centrum ZIP
Registrovaná sociální služba; Identifikátor: 4533728

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

774 807 052

kc.zip@salinger.cz
Jmenuji se Kamča a je mi 15 let. Mám ještě mladší sestru a mamka se o nás stará sama. 
Pracovnice Komunitního centra ZIP s mojí maminkou  a se mou spolupracuje už několik let. 
Pomáhá mi hlavně s přípravou do školy a mamce ukazuje, co všechno musí kolem školy 
hlídat a kontrolovat. Když jsem byla v 6. třídě, tak jsem přestoupila na novou školu a vše pro 
mě  bylo těžší, navíc jsem si musela zvyknout na nové spolužáky. V loňském roce jsem se 
dostala na učňovský obor a tím pro mamku vyvstaly další finanční výdaje. Pracovnice řekla 
mamce o Nadačním fondu pro podporu královéhradeckých středoškolských studentů od 
Magistrátu města Hradec Králové  a pomohla jí i s podáním žádosti.  Na konci srpna jsme 
se dozvěděly, že naše žádost byla schválená a já budu během školního roku každý měsíc 
dostávat peníze na školu. Měla jsem z toho fakt radost. 
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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,...).

Pomáháme:

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

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 2018

Počet klientů  264  Počet kontaktů  5314 Počet nových klientů  191

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 

Pan Dominik Ch. je otec 2 malých dětí, jeho partnerka a matka dětí je ve výkonu trestu 
odnětí svobody. Děti byly před časem umístěny do přechodné pěstounské péče (každé dítě u 
jiných pěstounů). Důvodem umístění byla vlastní žádost prarodičů do doby, než si otec najde 
nové bydlení a uspořádá si podmínky vhodné pro děti. Nabídku služby Sanace rodiny dostal 
pan Dominik na případové konferenci. Sanační pracovnice s otcem pracovala na nastavení 
pravidelných kontaktů s dětmi, rozvoji vztahu, aktivní roli otce v dojednávání kontaktů. A 
také na aktivní komunikaci s OSPOD, doprovázejícími organizacemi a pěstouny. Pan Dominik 
si našel vlastními silami adekvátní bydlení, práci a poté si podal žádost o svěření dětí do péče. 
Rozhodl se navštívit psycholožku, která se zabývá náhradní rodinnou péčí, aby co nejvíce 
pochopil prožívání svých dětí. V tuto chvíli soud rozhodl o návratu syna do péče otce. Sanace 
rodiny pokračuje dál, aby se pan Dominik posílil ve své rodičovské roli.
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Co děláme?  

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

 • Dítě se cítí dobře a šťastně v rodině, ve které žije. Vyrůstá ve zdravém a podnětném prostředí. 
 • Osoba odpovědná za výchovu dítěte zvládá dobře své povinnosti, zná svá práva a je plně způsobilá 

k výchově svěřeného dítěte. 
 •  Zájemce nebo žadatel o náhradní rodinnou péči má dostatek informací, aby se mohl kvalifikovaně 

rozhodnout, a ví, kam se obrátit o další pomoc. Jeho vlastní dítě má v tomto rozhodování důležitou roli.

Dohody o výkonu pěstounské péče

Salinger, z.s. je držitelem pověření k sociálně-právní ochraně dětí (dle Zákona č. 359/1999, Sb. o sociálně-
právní ochraně dětí). Mimo jiné je pověřen také k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

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

Působnost: 
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, obec Jilemnice v Libereckém kraji

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

Jsou to:

 • osoby, které mají dítě v předpěstounské péči;

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

Sociální služby

Od roku 2006 jsme sociální službou dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

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.

Působnost: 
Královéhradecký kraj

Úhrada: 
Sociální služby jsou poskytovány zdarma.

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

Sociální služby poskytujeme těm dětem v  náhradní rodinné péči a těm náhradním rodičům, kteří jsou 
v sociálně nepříznivé sociální situaci. Nemají tedy dostatek schopností k řešení své těžké životní situace 
a to zejména z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky 
a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv 
a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů. 

Jsou to:

 • děti v náhradní rodinné péči;
 • zájemci a žadatelé o jakoukoli formu NRP a jejich děti; 
 • 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.
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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.

Statistika za rok 2018

Sociální služby:

Počet klientů v rámci sociální služby:   celkem   65   ženy   33   muži   32 

Počet poskytnutých sociálních služeb:   888

 
Dohody o výkonu pěstounské péče:

V oblasti dohod o výkonu pěstounské péče jsme spolupracovali se   70   rodinami. 

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
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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 
2018 se tato akce na Tylově nábřeží konala již po páté. 

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 a okolí.

Akce by se nemohla konat bez podpory města Hradec Králové, Komise místní samosprávy Střed města, 
Královéhradeckého kraje, dárců EMADO s. r. o. a partnerů, kteří nám pomáhají vykouzlit ne jeden úsměv 
na dětské tváři.

Za podpory KMS Střed města.

Příprava žadatelů 
o náhradní rodinnou péči
V roce 2018 jsme připravovali   59   žadatelů o náhradní rodinnou péči na převzetí dítěte.

Od doby, kdy vešla v platnost právní úprava ukládající žadatelům o náhradní rodinnou péči projít přípravou, 

jsme připravili   653   žadatelů. 

Celkem jsme uspořádali   41   bloků příprav žadatelů a   3   druhožadatelské přípravy.

První naše příprava odstartovala 14. 9. 2006. 

Příprava žadatelů trvá 48 hodin. 

Příprava žadatelů = vzdělávání a podpora náhradních rodičů, kteří se rozhodují o přijetí dítěte do své rodiny. 

Sociálně právní blok  příprav má celkem 14 hodin a jeho lektorkami jsou Mgr. Šárka Sophie Haismanová 
(pracovnice OSPOD) a Mgr. Lada Vrbicová (pracovnice krajského úřadu). Součástí bloku je také setkání 
s pěstounkou na přechodnou dobu. 

Medicínský blok, s časovou dotací 4 hodiny, vede MUDr. Ilona Vaisová a realizuje se přímo v dětském 
centru ve Dvoře Králové. Nepovinná součást je pak prohlídka ústavu.

Psychologicko výchovný blok s MUDr. Lubomírem Hadašem a MUDr. Julií Hadašovou se dělí na část 
skupinovou (26 hodin) a individuální (4 hodiny), která se odehrává v domácnosti žadatelů a účastní se jí 
také děti žadatelů, pokud nějaké v rodině žijí. 

Projekt je realizován střediskem Stopa čápa. 
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Projekt „Návazná podpora rodin v ohrožení“ má 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 nabízí 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 umožňuje, aby dítě stálo ve středu zájmu nejen příslušných odborníků, ale hlavně 
vlastní rodiny. Středisko Triangl realizuje 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:      159   Počet případových konferencí:         13

Tento projekt byl realizován střediskem Triangl za finanční podpory institucí: MPSV Dotační program Rodina; 
Královéhradecký kraj; Statutární město Hradec Králové; Město Kostelec nad Orlicí; Město Dobruška; Město 
Náchod; Město Nová Paka.

Návazná podpora 
rodin v ohrožení 
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Sociální byt

Salinger, z. s. provozuje jeden sociální byt, který má v pronájmu od města Hradec Králové již pátým rokem. 
Reaguje tak na nejčastější zakázku rodin s dětmi, kterou je poptávka po bydlení. Byt dává prostor pro 
to, aby si rodiny osvojily potřebné návyky spojené s  bydlením (pravidelné a řádné hrazení nájemného 
a služeb, finanční rozpočet rodiny, udržování technického stavu bytu, komunikace se sousedy apod.). Cílem 
podnájmu je se osamostatnit a přestěhovat do městského bytu či komerčního pronájmu. Nejdelší možná 
doba podnájmu je dva roky.

Úspěšnost rodin v sociálním bytě:  8  rodin (z celkového počtu 10) si dokázalo najít a udržet standardní 

bydlení. V průběhu spolupráce se službou si našlo zaměstnání  7  dospělých členů rodiny. V  8

rodinách byly řešeny dluhy a došlo ke splácení závazků vůči městu Hradec Králové, dluhu na pojištění nebo 
u komerčních subjektů.

Noc venku

Noc venku 2018 proběhla v datech od 22. 11. do 23. 11. 2018 na náměstí 28. října v Hradci Králové, před 
kostelem Božského Srdce Páně. Akci jsme organizovali ve spolupráci s realizačním týmem Noc venku 
Ostrava (první tvůrce akce Noc venku v České republice). Akce proběhla za finanční podpory institucí: 
Statutární město Hradec Králové; Salinger, z.s.; Oblastní charita Hradec Králové-Dům Matky Terezy; Laxus, 
z.ú.; Aufori, o.p.s.. Na realizaci se podílela i Univerzita Hradec Králové.

Noc venku navštívilo cca 250 návštěvníků a do druhého dne na náměstí nocovalo 9 dobrovolníků.  Mezi 
návštěvníky byl i hejtman Královéhradeckého kraje, který Noci venku udělil svoji záštitu. Veřejnost se zde 
setkala s osobními příběhy lidí bez domova, kteří na Noci venku byli také přítomni.

Hlavním cílem bylo upozornit na potřebu zákona o sociálním bydlení. Dále pak pomocí diskuze narovnávat 
předsudky, které o bezdomovectví ve veřejnosti panují a informovat o činnostech jednotlivých sociálních 
služeb, které se lidem ohroženým bezdomovectvím a ztrátou bydlení věnují. Velkou zásluhu na dobré 
návštěvnosti měl i samostatný doprovodný program, kde se střídala hudební vystoupení s diskuzí, filmy 
a divadelními scénkami. 

I v loňském roce pokračoval projekt „Já a Ty = Společně v Bidlově parku“. Projekt cílí na komunitu lidí 
žijících v  okolí Bidlova parku. Projekt usiloval o spolupráci při realizování komunitních akcí a podporu 
údržby Bidlova parku.

V průběhu roku 2018 byly realizovány   3   komunitní akce.
 
Každé se účastnilo průměrně  40   osob. 

Loňský rok jsme zahájili na Zelený čtvrtek pod názvem Vítání jara. Koncem srpna jsme společně oslavili 
Konec prázdnin a podzim jsme přivítali akcí Vybarvený podzim. Na každou akci bylo připravené malování 
na obličej, vyrábění pro děti i dospělé či maxipexeso. Na podzim za námi přišli kluci z rugby týmu ukázat, 
jak vypadá takový trénink.
Jednalo se o druhý rok, kdy projekt „Já a Ty = Společně v Bidlově parku“ realizujeme a od účastníků máme 
velmi kladné zpětné vazby na probíhající akce. Do roznosu letáčku informujících o akci se zapojila i jedna 
z  obyvatelek. Zároveň se daří i spolupráce s  Technickými službami Hradec Králové, které nám vždy 
poskytnou nástroje na úklid Bidlova parku. V průběhu roku došlo také k úpravě parku a prořezání větví, 
které hrozily pádem.

Realizátorem projektu byl Salinger, z. s., konkrétně středisko Komunitní centrum ZIP.

Salinger a sociální bydlení Komunitní práce – 
projekt „Já a Ty 
= Společně v Bidlově parku“ 
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Účast v pracovních skupinách

Asociace Dítě a rodina
Česká asociace streetwork
Fórum Terénní práce
Mezioborová monitorovací terénní skupina - MOMS
Mezirezortní koordinační skupina pro transformaci 
péče o ohrožené děti
Platforma pro sociální bydlení
Pracovní skupina PRAKK nízkoprahových zařízení 
pro děti a mládež Královéhradeckého kraje

Pracovní skupina pro tvorbu komunitního plánu – 
oblast rodiny s dětmi a mládež, menšiny a osoby 
v obtížné životní situaci
Projekt Práce s ohroženým dítětem, které je 
umístěno v NRP v Královéhradeckém kraji - tvorba 
metodiky  
Tým pro děti a mládež Hradec Králové
Tým pro rozvoj náhradní rodinné péče 
v Královéhradeckém kraji

Tisk

5. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb 
města Hradec Králové pro období 2016 - 2018
Časopis Orandžák
Časopis Sociální práce / Sociálna práca
Eventus pro Collegis
Občasník Klubofon

Salingeroviny
Třebechovické Haló
Zpravodaj Radnice
Zpravodaj sociálních projektů
Zprávy o činnosti 2018

Web

www.salinger.cz
http://www.ddmtre.cz/
https://www.mokrovousy.cz/aktuality/bezplatne-
poradenstvi-a-pomoc-pro-rodiny-s-detmi
www.bubblehome.cz
www.facebook.com/nzdm.modrypomeranc
www.facebook.com/Salinger.zs
www.hradeckralove.org

www.instagram.com/nzdmmodrypomeranc
www.jdidoklubu.cz
www.promaminky.cz
www.promitejity.cz
www.socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz
www.streetwork.cz
www.uhk.cz
www.youtube.com

Kde jste o nás mohli slyšet Akce

Přespávačka Jumanji NZDM Modrý pomeranč (28. 3. 2018)

Krasohled (6. 4. 2018)

Čarodějná stopovaná NZDM Modrý pomeranč (30. 4. 2018)

Setkání provázejících organizací Královéhradeckého kraje (17. 5. 2018)

Hradec Králové – bezpečné město (23. 5. 2018)

Setkání provázejících organizací ČR (25. 5., 26. 5. 2018)

Odborné setkání pro pracovnice OSPOD, náhradní rodinná péče (31. 5. 2018)

Ukliďme Česko (1. 6. 2018)

Společný workshop NZDM Modrý pomeranč (6. 6. 2018)

Orange FreeSpace (8. 6. 2018)

Mezinárodní festival - Divadlo evropských regionů (22. - 29. 6. 2018)

Zahájení hokejové sezóny – Hokejový klub Mountfield (11. 8. 2018)

Hradecké léto (18. 8. 2018)

Tři dny na přehradě! S NZDM Modrý pomeranč (13. - 15. 8. 2018)

City Jam (4. 9. 2018)

Hradecké dny sociální práce (21. – 22. 9. 2018)

Akce s Žirafou (22. 9.2018)

Den s úsměvem (23. 9. 2018)

Týden nízkoprahových klubů (24. 9. - 28. 9. 2018)

Týden pěstounství v Královéhradeckém kraji (24. 9. - 29. 9. 2018)

Bubble balls s NZDM Modrý pomeranč (19. 10. 2018)

Podzimní prázdniny s klubem v NZDM Modrý pomeranč (29. - 30. 10. 2018)

Beseda ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (8. 11. 2018)

Jsem laskavec (13. 11. 2018)

Noc venku (22. 11. 2018)

Mikuláš ve FlyZone s NZDM Modrý pomeranč (5. 12. 2018)

Odborné setkání pro pracovnice OSPOD, náhradní rodinná péče (6. 12. 2018)

Obchůdky s Albertem (11. 12. 2018)
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Fotogalerie
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Finanční zpráva za rok 2018

20 818 428,71 Kč    
Celkové náklady

21 035 856,22 Kč
Celkové výnosy

217 427,51 Kč *
Hospodářský výsledek 

před zdaněním

Celkové náklady: 20 818 428,71 Kč 
spotřeba materiálu 725 077,81 Kč 

spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek 535 786,91 Kč 

opravy a udržování 63 519,69 Kč 

cestovné 197 399,00 Kč 

náklady na reprezentaci 18 424,70 Kč 

ostatní služby 3 879 754,02 Kč 

mzdové náklady 11 677 214,00 Kč 

zákonné sociální a zdravotní pojištění 3 512 431,00 Kč 

zákonné sociální náklady 10 284,00 Kč 

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -      

daně a poplatky 10 750,00 Kč 

ostatní provozní náklady, pojištění majetku, organizace a osob 180 195,73 Kč 

ostatní náklady nedaňové, dary 7 591,85 Kč 

Náklady nejvýznamějších středisek/projektů: 19 866 191,52 Kč 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč 4 007 582,08 Kč 

Centrum Síťovka 3 118 104,91 Kč 

Komunitní centrum ZIP 3 767 928,26 Kč 

Komunitní centrum ZIP (navazující aktivity) 32 925,61 Kč 

Triangl 3 878 955,96 Kč 

Triangl (navazující aktivity) 438 444,37 Kč 

Stopa čápa 1 320 201,32 Kč 

Doprovázení rodin ve výkonu pěstounské péče dle zák. č. 359/1999 Sb. 2 707 348,85 Kč 

Centrum přátelské rodině Budulínek 594 700,16 Kč 

Celkové výnosy: 21 035 856,22 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)

11 732 311,94 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)

188 490,61 Kč 

tržby z prodeje majetku -      

jiné ostatní výnosy 12 353,01 Kč 

úroky 608,16 Kč 

členské příspěvky 4 500,00 Kč 

provozní dotace celkem 9 097 592,50 Kč 

Nejvýznamější poskytovatelé dotací: 8 672 484,50 Kč 
Královéhradecký kraj 211 553,22 Kč 

MPSV ČR - dotace ze SR prostřednictvím KHK 4 063 328,00 Kč 

Statutární město Hradec Králové 1 284 201,28 Kč 

MPSV ČR - dotační program Rodina a ochrana práv dětí 310 402,00 Kč 

MŠMT ČR -      

Úřad vlády ČR -      

Úřad práce ČR 2 784 000,00 Kč 

Ostatní města a obce 19 000,00 Kč 

* z toho nevyčerpaná dotace 76 651,15 Kč
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Donátoři

Evropský sociální fond

Ministerstvo práce a soc. věcí ČR

Město Nová Paka

Kompakt spol. s. r. o.

Královéhradecký kraj

Město Kostelec nad Orlicí

Město Náchod

Nadační fond Albert

Statutární město Hradec Králové

Město Dobruška

GIVT

EMADO Hradec Králové, s. r. o.

Děkujeme za podporu 
a spolupráci
Ac hip hop - Gym4you

Ascarya o. s.

A-TEAM Hradec Králové

Aufori, o. p. s.

BAPA s. r. o.

Bio Centrál

Café Na kole

Časopis Sociální práce/Sociálna 
práca

Česká asociace streetwork

Česká pojišťovna

Deskoviště

Diecézní katolická Charita Hradec 
Králové- Dobrovolnické centrum

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Férová palačinkárna

Fly Zone Park

HoSt - Home-Start

Hradecké centrum pro osoby  
se sluchovým postižením

Infocentrum Hradec Králové

Knihovna města Hradec Králové

Komise místní samosprávy Kukleny

Komise místní samosprávy Pražské 
Předměstí - sever

Kostel Božského srdce Páně

Královéhradecká provozní, a. s.

KURO Hradec Králové, z. s.

Laxus, z. ú. 

Lanový park Hradec Králové

Logopedické pohádky Žirafy Žofky

Mateřská škola, Speciální základní 
škola a Praktická škola, Hradec 
Králové

Město Třebechovice

Městská policie Hradec Králové

Občanské poradenské středisko, 
o. p. s.

Oblastní charita Hradec Králové

Papírnictví FO-MIX

Pedagogicko-psychologická poradna 
Královéhradeckého kraje

Pizzapizza

Policie ČR - OOP Nový Bydžov

Prostor Pro, o. p. s. 

Restaurace Na Palmovce

RLC Slavia Hradec Králové - Rugby 
League Club

Rodinné centrum Žirafa HK, z. s.

Rodinné pasy

Sahar - orientální tance

Skupina Farida

Station 91

Středisko výchovné péče Návrat

Technické služby Hradec Králové

Time4Fun, s. r. o.

Toi Toi, sanitární systémy, s. r. o.

Transport Čepek, s. r. o.

Univerzita Hradec Králové

Úřad práce ČR

Vem Camará Capoeira

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a střední odborná škola HK

Výtvarné hračky (ul.Pospíšilova)

Základní škola Štefánikova HK

Základní škola Třebechovice

Žonglérská skupina Oops

Komise místní samosprávy HK, Moravské Předměstí - jih; 
Komise místní samosprávy HK, Střed města 

Děkujeme za podporu a spolupráci také jednotlivcům a našim dobrovolníkům:  Lender Jan, MUDr. Urbanová Jaroslava, 
Mgr. Kožíšková Helena, Dvořák Jaroslav, Koleníková Jana, Kořenová Kateřina, Pácha David, Samková Veronika, Těšitel 
Martin, Vokrouhlíková Kristýna, Ing. Bednarčík Peter,…
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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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Místa poskytování

Centrum přátelské rodině Budulínek
Centrum Síťovka
NZDM Modrý pomeranč
Komunitní Centrum ZIP
Triangl
Stopa čápa

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona 
č. 359/1999 Sb.)
Novela zákona č. 359/1999 Sb. ukládá osobám pečujícím a osobám 
v evidenci povinnost mít uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské 
péče s pověřenou osobou. Pověření k uzavírání dohod získala 
organizace Salinger, z.s. v roce 2013. Rozsah služeb, podmínky 
spolupráce a zodpovědnost všech zúčastněných stran stanovuje 
samotný obsah dokumentu.

Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování 
osvojení nebo pěstounské péče k  přijetí dítěte do rodiny 
(§ 19a odst. 1 písm c) zákona č. 359/1999 Sb.), kterou jinak 
zajišťuje krajský úřad (§11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.), 
provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení 
nebo pěstounské péče.
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 
2018 vstoupilo naší organizace žadatelů 59 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. 

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

Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 
Sb., to je vyhledávání dětí, na které se sociálně- právní 
ochrana zaměřuje ve smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb.
Tato činnost je vykonávána jak pasivně, kdy se pracovníci 
organizace při své další činnosti můžou dozvědět o ohrožených 
dětech nepřímo, nebo aktivně, kdy pracovníci organizace provádí 
terénní sociální práci, depistáž. Pracovníci pohovoří s  dítětem, 
jeho rodiči či dalšími osobami a zajistí bezprostřední pomoc dítěti.  

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

Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství 
při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně 
postižené (§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.)
Pracujeme s  rodiči např. na nácviku sociálně-pedagogických 
dovedností a  zaměřujeme se na podporu realizace potřeb dětí 
s  postižením a  jejich rodin a  na usnadnění jejich autonomie, tj. 
např. zajišťujeme jejich informovanost o  možnostech jejich 
sociálního zabezpečení, zprostředkování služeb sociální péče 
(např. stacionáře) nebo služeb sociální intervence (např. raná 
péče). Organizace má zajištěno vhodné prostředí pro poskytování 
poradenství a vymezenou nabídku služeb, které může rodinám 
nabídnout.

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů 
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 
problémů souvisejících s  péčí o dítě a jeho výchovu 
(§ 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.)
Organizace pořádá přednášky, semináře či kurzy zaměřené 
např. na nácvik komunikace s  dítětem, výchovu dítěte, péči 
o dítě jiného etnika apod. Vždy je jasně vymezen okruh osob, 
pro které je přednáška určena. Zajišťujeme vhodné prostředí pro 
pořádání přednášek a kurzů. U většiny přednášek je také zajištěn 
doprovodný program pro děti. Bylo realizováno 24 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 262 
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, 
Stopa čápa 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:
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