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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
SALINGER

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SDRUŽENÍ
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Vážení přátelé, milí kolegové,
rok se s rokem sešel a já mám tu milou povinnost na chvíli se
zastavit a vzpomínat, co dobrého nám rok 2010 přinesl.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Modrý pomeranč

hlavě a také jsme občas padali na nos, ale díky houževnatosti
pracovníků a víry v dobrou myšlenku se nám podařilo vyplnit
absenci podobného zařízení v krajském městě a nyní se můžeme

Především bych ráda vyjádřila velký obdiv a poděkování všem
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pyšnit úspěšným a vyhledávaným centrem.

VALNÁ HROMADA

Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská

VÝBOR SDRUŽENÍ

Komunitní centrum Amaro Phurd - Okružní

pracovníkům za jejich svědomitou práci. Bez jejich loajality,
optimismu, pracovního nasazení v dobách plných změn bychom

Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala Městu Hradec

těžko udrželi svoji pevnou pozici na poli poskytování služeb

Králové za jeho dlouhodobou spolupráci a podporu. Byly

sociální prevence v Hradci Králové a Královéhradeckém kraji.

okamžiky, při kterých mě mrazilo v zádech, například když jsme

V roce 2010 v organizaci pracovalo cca 120 zaměstnanců na

nového majitele objektu, kde jsme dlouhodobě poskytovali

na sklonku roku dostali nekompromisně výpověď z prostor od
pracovní poměr a v rámci dohod o pracích konaných mimo

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vedoucí odborů

pracovní poměr. Troufám si říct, že jsme dobrým a stabilním

sociálních věcí a zdravotnictví a správy majetku dokázali

zaměstnavatelem a mám radost, že se nám daří zaměstnávat

nemožné a díky nim jsme v rekordně krátkém čase přesunuli

i lidi přímo z cílových skupin jednotlivých středisek, které

středisko o pár metrů dál od původních prostor. V dalším případě

provozujeme.

byl opraven přístupový chodník do areálu, kde sídlí centrum

Pro střediska, která provozují registrované sociální služby dle

dvojčata.☺

Triangl

ŘEDITELKA SDRUŽENÍ

Stopa čápa

Budulínek tak, že maminky projedou s kočárkem i pro
Zákona č. 108/2006 Sb., byl předešlý rok velmi významný pro

Podpora náhradních rodin

zkvalitňování služeb, které dokážeme pružně přizpůsobovat

Vážím si spolupráce se spřízněnými institucemi, donátory

aktuálním potřebám klientů. Máme to štěstí, že díky dlouho-

a pevně věřím, že i nadále budeme dělat vše pro to, aby naše

dobému kontraktu s Královéhradeckým krajem jsou služby

práce dávala smysl a přinesla do života každého z nás pocit

relativně finančně stabilizovány. Velmi významnou podporou

uspokojení a pokory. Těším se a doufám, že letošní rok

středisek bylo získání sociálního automobilu, který je

zvládneme minimálně tak dobře jako ten minulý a v době

neocenitelným pomocníkem při poskytování služeb klientům

přípravy další výroční zprávy na něj zavzpomínáme s radostným

z obtížně dostupných lokalit.

úsměvem.

Velkým přínosem byl i vznik „Centra přátelského rodině

Děkuji, že jste s námi!

Budulínek“, které nabízí aktivní využívání volného času rodinám
s dětmi. Kriticky musím říct, že jsme se do příprav vzniku tohoto

Mgr. Leona Marečková

střediska, jakožto šestého zásadního pilíře sdružení, vrhli po

ředitelka sdružení

Sociální služby
dle zákona 108/2006 Sb.,
o sociálních službách

Zajišťování přípravy fyzických osob
vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny

Činnosti poskytované v rámci
sociálně - právní ochrany dětí
dle zákona 359/1999 Sb.,
o sociálně - právní ochraně dětí

Letní rekreačně výchovný tábor

Komerčně nebo nekomerčně
poskytované služby na podporu
fungující rodiny

Centrum přátelské rodině Budulínek
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HISTORICKÉ MEZNÍKY SDRUŽENÍ

1995 – prvopočátky poskytování volnočasových a sociálních
služeb neorganizovaným dětem a mládeži zakladateli
občanského sdružení.
1995 – 1999 – provoz nízkoprahového Klubu 6 v Šimkových
sadech
1997 – 1. 12. založení sdružení, registrace u MV ČR

Amaro Phurd – Okružní jako sociálních služeb dle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách
2009 – 2010 – zapojení do projektu QMSS – Systém řízení
kvality sociálních služeb
2010 – vznik střediska: Centrum přátelské rodině – Budulínek
2010 – předání sociálního automobilu

1998 - 2005 – projekt: Program preventivních aktivit na školách
1999 – vznik střediska Triangl
2001 – získání Pověření sociálně právní ochrany dětí
2001 – vznik střediska: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Modrý pomeranč
2002 – projekt: Setkávání pěstounských rodin, následně vznik
střediska Stopa čápa
2003 – vznik střediska: Komunitní centrum Amaro Phurd –
Pražská
2003 - 2004 - projekt: Uplatňování standardů kvality v nízkoprahových zařízeních Královéhradeckého kraje
2005 – projekt: Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní
2006 - 2007 – projekt: Zkusit to spolu
2006 - 2007 – projekt: Sociální práce s neorganizovanou mládeží na Moravském předměstí v Hradci Králové
2006 – 2008 - projekt: Budování stabilní organizace
2007 - registrace středisek Triangl, Stopa čápa, Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč, Komunitní
centrum Amaro Phurd – Pražská, Komunitní centrum
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TRIANGL
(Registrovaná sociální služba; identifikátor: 9659243)
Milé čtenářky a čtenáři naší výroční zprávy. Ať se Vám dostala

Ancora - resocializační půlroční program pro mladistvé, již

zpráva do rukou z různých důvodů, budu rád, za Středisko

trestně odpovědné klienty (nařízena soudem či stát-

Triangl, pokud se v čtení následujících informací probojujete až

ním zastupitelstvím)

na konec, a pokud Vám budou tyto informace sloužit k lepšímu

Triangl - resocializační program pro mladší klienty, kteří

pochopení toho, co děláme, co klientům sociální službou (třemi

porušují normy a jednají často protiprávně (ve spolu-

programy) nabízíme, jak s nimi pracujeme. Středisko Triangl

práci s kurátory pro mládež)

prošlo v roce 2010 výraznými změnami. Například stěhování do
nových prostor, změna vedoucího střediska. Především jsme

JAKOU FORMOU PRACUJEME?

však výrazně expandovali do různých oblastí královéhradeckého
kraje, kde nabízíme terénní formu programu sanace rodiny

Sociálního pracovníka můžete kontaktovat zprvu telefonicky,

v přirozeném prostředí klienta - v domácnostech. Přeji pracov-

a po domluvě i osobně přímo v kanceláři Trianglu, v Hradci

níkům a klientům Trianglu mnoho úspěchů v jejich osobním

Králové, na tř. Karla IV. č. 430. Služby v rámci programu sanace

životě.

rodiny nabízíme ambulantně - ( návštěvy v kanceláři Trianglu)
nebo terénně - (návštěvy přímo v přirozeném prostředí klienta,

KDO JSME?
Středisko Triangl poskytuje registrovanou sociální službu
rodinám s dětmi v rámci Královéhradeckého kraje. Jsme
sociální pracovníci, ženy i muži, kteří tvoří tým Trianglu. Jsme
tým 10 odborníků, kteří nabízí pomoc a podporu rodičům
a dětem v obtížné životní situaci, kterou vlastními silami neumí
řešit. Dále pracujeme s dětmi a mládeží, individuálně nebo
skupinově, v případech kdy se dopouštějí trestného jednání.

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME?
Nabízíme tři programy:
Sanace rodiny - pro rodiče a jejich děti (až do 18 let věku)
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CO NABÍZÍME?

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Cíl programu Sanace rodiny
Poskytovat služby směřující ke stabilizaci rodinného prostředí


rodinné poradenství

Poslání služby

potřebného pro zdravý rozvoj jednotlivých členů rodiny.


sociálně právní poradenství
Poslání programu Ancora

Cíl programu Triangl


sociální asistenci v rodinách

V programu Ancora pracujeme s mladými lidmi ve věku 15 – 18

Motivovat a podporovat klienty k zodpovědnějšímu smyslu-


rodinnou terapii

let, kteří spáchali trestný čin, dopustili se přestupku anebo jsou

plnějšímu způsobu života. Jedná se o změny chování (náhledu)

vyšetřováni orgány činnými v trestném řízení. Posláním je vést

v oblastech: škola, mezilidské a rodinné vztahy, delikvence.


pomoc v krizových situacích

KDO PRO VÁS V TÝMU TRIANGLU PRACUJE?

tyto mladé lidi ke kritickému náhledu na jejich protiprávní
jednání, k uvědomění si dalších obdobně zátěžových situací

Cílová skupina

Mgr. Jan Souček

ohrožujících jejich další vývoj a k získávání takových znalostí

vedoucí střediska Triangl (od 1. 3. 2010), speciální pedagog

a dovedností, které je povedou k smysluplnějšímu životu.

1. Rodiče, kteří potřebují pomoc a podporu při zvládání

Poslání programu Sanace rodiny

2. Děti s výchovnými problémy. (programy Sanace rodiny a Tri-

rodičovských povinností. (program- Sanace rodiny),

Mgr. Jan Vrbický
do 28. 2. 2010 vedoucí střediska, následně externí spolupracovník – odborná sociální práce

V programu Sanace rodiny poskytujeme pomoc a podporu

většinou v jeho domácnosti). Následuje několik schůzek

Bc. Ivan Košteyn

rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů

s pracovníkem a zájemcem o službu, kde si společně definujeme

sociální pracovník/zástupce vedoucího, dlouholetý pracovník

obtížné životní situace, kterou rodiče nedokážou sami bez

zakázku: to znamená, s čím klient potřebuje pomoci. Po

v nízkoprahových službách.

pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich

uzavření dohody o poskytované sociální službě si společně

Bc. Martina Plná

vývoje. Nabídkou odborných sociálních služeb směřujeme

angl)
3. Mladiství od 15 do 18 let věku, kterým byl program Ancora
uložen soudem či státním zástupcem.
Do vymezené cílové skupiny nezahrnujeme klienty s diagnos-

naplánujeme schůzky (ambulantně či terénně), většinou

sociální pracovnice, pracovnice se zkušenostmi práce v nízko-

ke stabilizaci rodinné situace uživatelů a pracujeme s nimi

tikovanou závažnou duševní chorobou a uživatele tzv. „tvrdých“

jedenkrát za 1 - 2 týdny. Všechny služby jsou poskytovány

prahových službách

především v jejich přirozeném prostředí rodiny.

drog. (program Ancora)

bezplatně. Podrobnější informace rádi sdělíme zájemci

Mgr. Radka Janebová

telefonicky, e-mailem či ústně.

sociální pracovnice, se zkušenostmi práce v o.s. Laxus a UHK

Poslání programu Triangl

Hradec Králové

V programu Triangl pracujeme s dětmi a mládeží ve věku 7 – 18

JACÍ KLIENTI NÁS KONTAKTUJÍ?

rodiče s dětmi, kteří jsou vystaveni rizikům záškoláctví,
agresi, šikaně, alkoholu aj.

rodiny, kterým je potřeba pomoc a podpořit při výchově a péči
o děti

rodiny, kde hrozí nařízení ústavní výchovy nebo kde je nařízen
dohled nad výchovou dětí

rodiny, které je potřeba připravit na návrat dítěte z ústavní
výchovy

děti a mladiství s výchovnými problémy,

děti a mladiství se začínající nebo pokročilou trestnou činností

8

Mgr. Miroslav Kappl

let, které porušují společenské normy, a které často jednají

sociální pracovník, pracoval jako sociální pracovník v nízko-

protiprávně. Posláním je vést tyto děti a mládež skrze motivaci

prahových službách Salingeru a v současné době působí na UHK

a podporu ke změně jejich postojů a k získávání takových

Hradec Králové

znalostí a dovedností, které je povedou k zodpovědnějšímu

MUDr. Julie Hadašová a MUDr. Lubomír Hadaš

a smysluplnějšímu způsobu života.

rodinní terapeuti
Mgr. René Hůlek

Cíle služby

psycholog, spoluautor projektu „Bezpečná třída“
Mgr. Alena Kubišová – Dostálová

Cíl programu Ancora

psycholožka, psycholog ve věznici Valdice

Obecným cílem programu Ancora je předcházet hrozícímu

Markéta Kunstová

vyloučení ze společnosti u mladých lidí ve věku 15 - 18 let, kteří

sociální pracovník, naše spolupracovnice v Novém Bydžově,

spáchali trestný čin, dopustili se přestupku nebo jsou

studuje na UHK obor sociální práce

vyšetřováni orgány činnými v trestném řízení.
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POSKYTOVANÉ ÚKONY DLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH č. 108/2006 Sb.
Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti:

obsahují nácvik a upevňování motorických, psychických a so-

ciálních dovedností dětí a dospělých nejlépe v přirozeném
prostředí rodiny a individuální práci s klienty na pracovištích
spolupracujících institucí.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení klienta do škol a jiných institucí.

doprovázení klienta v průběhu projednávání a řešení jeho

protiprávního jednání, a to za asistence všech spolupracujících institucí
Sociálně terapeutické činnosti:

pomoc v krizi: pomoc při akutní krizi uživatele či celé rodiny

individuální rozhovor

individuální, skupinové nebo rodinné terapeutické sezení pro
klienty a jejich rodinné příslušníky u nich v domácnosti, nebo
v prostorách služby

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí

poskytnutí informace

jednání s institucemi ve prospěch klienta

sociální poradenství

spolupráce s osobami blízkými

zprostředkování kontaktu na návazné služby

individuální sociálně-právní poradenství pro pachatele
trestné činnosti a jejich rodinné příslušníky, pro oběti trestné
činnosti a jejich rodinné příslušníky, pro pedagogické pracovníky


Působnost Trianglu se rozšířila do nových lokalit. Sanaci rodiny

jsme začali nabízet v působnostech OSPODů Rychnov nad
Kněžnou, Nové Město nad Metují, Náchod a pokračovali ve
spolupráci s Novým Bydžovem a Hradcem Králové. Program
Ancora realizujeme nově v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad
Kněžnou a pokračujeme v Hradci Králové a Novém Bydžově.

Naplňovali jsme kriteria Individuálního projektu Králové-

hradeckého kraje v sociálně aktivizačních službách pro rodiny
s dětmi.

Účastnili jsme se na tradiční akci pro veřejnost „Poznejme se

navzájem“, která nabízí prezentaci neziskových organizací
v Hradci Králové.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY


Uspořádali jsme již podruhé setkání s pracovníky oddělení

OSPOD v Peci pod Sněžkou, kde jsme prezentovali naši práci
1 krok: Jednání se zájemcem o službu

Klient s pracovníkem vymezují podmínky spolupráce (klientova zakázka x nabídka služby)

Sjednání smlouvy v písemné popřípadě ústní formě.
2 krok: Realizace služby

Zpracování individuálních cílů (posléze plánu), který je doplňován a revidován v průběhu služby podle aktuálních potřeb
klienta.

Realizace plánu - společná práce s klientem.
3 krok: Ukončení služby

Cíle klienta jsou splněny - služba ukončena

Cíle klienta částečně splněny - dodatek ke smlouvě a nová
práce viz krok 1.

Ukončení služby z důvodu nenaplnění sjednané smlouvy.

s rodinami.

Zúčastnili jsme se setkání PMS k 10 - tému výročí vzniku této

služby, kde bylo vysloveno uznání za práci s mladistvými
v programu Ancora.

Pokračovala spolupráce s MUDr. Julií Hadašovou a MUDr.

Lubomírem Hadašem a OSPOD Hradec Králové při práci
s rodinami.

Náš tým se rozšířil o nového spolupracovníka v programu

Ancora. Náš tým posílil Mgr. René Hůlek, psycholog a dlouholetý pracovník střediska výchovné péče Domino.

KONTAKT NA STŘEDISKO
Triangl
tř. Karla IV. 430
500 03 Hradec Králové

ROK 2010 VE STŘEDISKU TRIANGL

rozšíření programů Ancora a Sanace rodiny do Královéhra-

tel.: 774 807 011, e - mail: triangl@salinger.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Jan Souček

deckého kraje

Naše středisko prošlo procesem zkvalitňování managementu
sociálních služeb a společně s celým občanským sdružením
prošlo vnitřním i vnějším auditem.
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ MODRÝ POMERANČ
(Registrovaná sociální služba; identifikátor: 8411392)
Kalendářní rok 2010 nám přinesl mnoho nečekaných momentů,
které byly zatěžkávací zkouškou pro NZDM, jeho pracovníky
a především pro jeho klienty. Byl to rok, který nám přinesl
mnoho práce a úsilí, abychom opětovně prokázali, že činnost,
kterou vykonáváme, naplňuje závazné normy, koresponduje
s naší praxí a především vede k uspokojení našich klientů.
Oprávněným důkazem, že naši práci vykonáváme dobře, byl
úspěšně absolvovaný interní a externí audit Systému řízení
kvality sociálních služeb, do jehož příprav byl zasvěcen celý tým
Modrého pomeranče. Tímto mu patří velký dík a zároveň to
vypovídá o jeho výborné připravenosti a kvalitách. Uvědomění,
že naši práci vykonáváme dobře a našim klientům poskytujeme
kvalitní sociální služby, nás pohání jít dál a usilovně pracovat na
dalším zkvalitňování. Neboť kvalita naší práce se odráží
především ve tvářích spokojených klientů.
I rok 2010 byl ve znamení personálních změn, které nebyly tolik
výrazné, a díky tomu to příliš nepocítili naši klienti. Po
několikaletém působení v pozici kontaktního pracovníka
a odborného sociálního pracovníka opustila náš tým Eva
Kotyková, DiS. Její místo nahradil a zároveň byl velkou posilou
našeho týmu muž – Petr Malík, DiS. V brzké době se očekává
i změna vedoucího služby NZDM Modrý pomeranč, kdy své otěže
vlády předám i já – Mgr. Michaela Čermáková, DiS. Proto se dá od
roku 2011 očekávat nutná stabilizace a ukotvování pracovního
týmu, aby se Modrým pomerančem opět nesla harmonická
atmosféra a dobrá nálada.
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Velkou výzvou nám jsou nově přidělené prostory ve Formánkově

současného světa a zároveň s nimi sdíleli jejich radosti a strasti.

ulici, které na konci roku 2010 prošly velkou rekonstrukcí. Stojí

Především naši klienti sami nejlépe vědí, co chtějí, potřebují

před námi velký úkol, vytvoření nové koncepce, vytvoření

a jak jim v tom můžeme pomoci.

příjemného prostředí pro naše klienty i pracovníky a navázání
dobré spolupráce s obyvateli okolních domů. Proto je konec
kalendářního roku ve znamení spousty usilovné práce.

Všichni ti, které jsem v roce 2010 v Modrém pomeranči
potkávala, mají můj neskonalý obdiv, naši klienti, kteří se
dokáží prát s nepřízní svého osudu a pracovníci, kteří jsou jejich

Nemůžeme opomenout ani naše klienty, neboť to jsou právě

průvodci v jejich bolestech a úspěších. Děkujeme za každý

oni, kdo vtiskují hlavní ráz naši práci. Lze jednoznačně říci, že

upřímný dětský úsměv.

nebýt jich, tak tu nejsme ani my. Jsme tu pro ně, protože nás
potřebují, abychom jim usnadnili vstup do současné

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

společnosti, pomohli jim vyvarovat se pokušení a nepravostem

Poslání

Cílová skupina nízkoprahového klubu Orange
Služby klubu jsou určeny mládeži ve věku 13 – 19 let z Hradce
Králové která:

nemá bezpečně kde a jak trávit svůj volný čas;

žije takovým životním stylem, který je v rozporu se společenskými normami a ohrožuje tak její zdravý vývoj;

se nachází v obtížných životních situacích, které nedokáže
řešit v rámci svých přirozených sociálních vztahů (rodina,
komunita, vrstevníci).

Principy poskytování služeb
Princip nízkoprahovosti

Jsme nepobytovým zařízením, kde děti a mládež ve věku 7 – 21
let z Hradce Králové mohou společně trávit volný čas a najít


pro vstup do zařízení a užívání služeb neexistuje omezení

pomoc a radu v obtížných životních situacích. Pomáháme jim

podle etnického nebo sociálního původu, názorů a přesvěd-

najít své místo v životě a společnosti.

čení, pohlaví, zdravotního stavu ani životního stylu

klient má možnost zůstat v anonymitě. Veškeré osobní údaje

Motto: Doprovázíme mladé lidi na cestě k dospělosti.

klienta se získávají pouze s jeho souhlasem a v situacích, které
upravují zvláštní pravidla (např. pro potřeby pojištění při ví-

Cíle

předcházet a zamezovat sociálnímu vyloučení našich klientů;

vést klienta k orientaci ve společnosti

zvýšit kompetence klientů v plánování vlastních aktivit ve
volném čase

podporovat klienty při zvládání obtížných životních situací
a zároveň je učit, jak je zvládnout samostatně

kendovém pobytu, při jednání o nápravě škody apod.)

pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma
registrace

pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání
služby (klient může přicházet a odcházet v rámci otevírací
doby zařízení podle svého uvážení)

služby jsou poskytovány bezplatně

klient se může podílet na činnosti centra a ovlivňovat ji

Cílová skupina NZDM Modrý pomeranč
Cílová skupina nízkoprahového klubu Beruška

Králové, které:

žijí v komplikovaných sociálních vztazích;


veškeré aktivity jsou poskytovány se snahou o maximální
spoluúčast klienta

klient má při přípravě a realizaci volnočasových i jiných služeb

Princip odpovědnosti klienta

Služby klubu jsou určeny dětem ve věku 7 – 14 let z Hradce

Princip spoluúčasti klienta


klient není povinen zapojit se do připravených činností

možnost uplatnit své dovednosti a názory v nejvyšší možné
míře


cílem sociální pomoci je podpořit klientovu schopnost zvládat
životní obtíže vlastními silami


úloha centra při zajišťování volnočasových i dalších služeb je
podpůrná


vedeme jej k převzetí odpovědnosti za své chování


nemají příliš možností kde a jak trávit svůj volný čas.
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PROGRAMY NZDM MODRÝ POMERANČ

E-mailový pokec

KAPACITA


sociální služba poskytovaná prostřednictvím internetu;
Beruška

nízkoprahový klub pro děti ve věku 7 – 14 let

Orange

nízkoprahový klub pro mládež ve věku 13 – 19 let


určená pro děti a mládež do 21 let, kteří tráví většinu volného

Na jednoho pracovníka v přímé práci v klubu připadá max.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY DLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

dobrovolník, praktikant nebo stážista navyšuje se kapacita

7 klientů v daný okamžik. Pokud v klubu působí zaškolený

SLUŽBÁCH Č. 108/2006 Sb.
Individuální poradenství

sociální služba poskytovaná mimo otevírací dobu klubů

Kapacita klubu Beruška

času na internetu a vyhovuje jim tato služba svou dostupností.

o 3 klienty na danou osobu. Max. kapacita klubu v běžném
provozu se může pohybovat od 14 – 17 klientů v daném

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

okamžiku.

klientům ve věku 7 – 21 let, příp. jejich rodičům a dalším

preventivní aktivity (besedy, diskuse, poskytnutí kondomu/

příbuzným

těhotenského testu, promítání dokumentárních filmů), rozvoj

Kapacita klubu Orange

specifických dovedností (práce s počítačem/internetem,

Na jednoho pracovníka v přímé práci v klubu připadá max. 10

pomoc se školou, práce s výukovými programy, hra na hudební

klientů v daný okamžik. Pokud v klubu působí zaškolený

nástroj), podpora vlastních aktivit (pomoc s realizací vlastních

dobrovolník, praktikant nebo stážista navyšuje se kapacita

nápadů klientů), pracovně výchovné činnosti (výtvarné aktivity,

o 3 klienty na danou osobu. Max. kapacita klubu v běžném

dílny), volnočasové aktivity, sportovní aktivity, situační inter-

provozu se může pohybovat od 20 – 23 klientů v daném

vence, skupinové aktivity (skupinové hry na rozvoj sociálních

okamžiku.

dovedností, skupinové rozhovory)

CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

STATISTIKY ZA ROK 2010
Počet klientů: 117
z toho: Beruška: 39, Orange: 33, Individuální poradenství: 59

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
rozvoj klienta v orientaci ve společnosti (akce pořádané

Veškeré služby v nízkoprahových klubech jsou poskytovány

Počet zájemců o službu: 191

klubem)

zdarma. Klienti si přispívají pouze na akce pořádané mimo kluby

z toho: Beruška: 112, Orange: 79

Sociálně terapeutické činnosti

přiměřeném možnostem dané cílové skupiny.

(např. výlety, víkendové či vícedenní pobyty), a to v rozsahu
individuální rozhovor, pomoc v krizi, práce se skupinou

Počet poskytnutých služeb: 8565
z toho: Beruška: 4661, Orange: 3904

OEVÍRACÍ DOBA
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
poskytnutí informace, doprovod, jednání ve prospěch klienta

KONTAKT NA STŘEDISKO
Klub Beruška
Po, út, čt, pá: 14:00 – 18:00 (v pracovní dny)
St: individuální poradenství - 14:00 – 16:30

Ostatní činnosti

NZDM Modrý pomeranč
Formánkova 437, 500 11 Hradec Králové
Telefon: 495 453 101, 777 041 030

akce pořádané klubem, tisk a kopírování jiných než školních

Klub Orange

materiálů

Po, út, čt, pá: 15:00 – 19:00 (v pracovní dny)
St: individuální poradenství - 14:00 – 16:30

E-mail: nizkoprahove.centrum@salinger.cz
Vedoucí služby:

Mgr. Michaela Čermáková, DiS., od února

2011- Petr Malík, DiS.
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KOMUNITNÍ CENTRUM
AMARO PHURD - PRAŽSKÁ
(Registrovaná sociální služba; identifikátor: 4467429)
Rok 2010...? Uběhl tak rychle, že až nyní činíme první ohlédnutí.

Snažíme se být pomyslným mostem, který spojuje většinovou

V Komunitním centru Amaro Phurd-Pražská se minulý rok nesl

společnost a svět našich klientů, kteří jsou ve velké většině

v duchu změn. Obměnil a rozšířil se nám pracovní tým, změnili

sociálně vyloučeni či minimálně vyloučením ohrožení.

jsme některé metody práce s klienty, dostali jsme se do dalších

Dokladem toho jsou například akce pro veřejnost, na kterých

lokalit v rámci terénní práce. Počet klientů zůstal přibližně

naši klienti vystupovali: výstava „Říše divů“, festival sociálních

stejný jako loni, což znamená, že námi poskytované služby

služeb „Poznejme se navzájem“, slavnostní otevření „Ústavu

dobře korespondují s jejich potřebami.

sociální práce“, apod. Snažíme se také úzce spolupracovat
s učiteli našich klientů, probačními úředníky, mentory,

V rámci metodické práce jsme zaměřovali na vytváření postupů,

terénními pracovníky a dalšími spolupracujícími institucemi.

které sice přímo nesouvisí s prací s klientem, ale přesto jsou

Hlavním cílem spolupráce je jednak zefektivnit poskytované

velmi zásadní. Mezi ně patří například vytvoření návazné sítě

služby a pomoc, která z naší strany ke klientům přichází, ale

kontaktů či metodiky nouzových a havarijních situací. Dále jsme

také vyjasnit spolupracujícím institucím reálné možnosti našich

byli také účastníky pracovních skupin v rámci komunitního

klientů a ty společně s klienty slaďovat s očekáváním daných

plánování či tvorby koncepce romské integrace.

institucí.

Přímá práce s rodinou zůstávala i nadále těžištěm všech
programů. Schůzky s místní komunitou nabývaly na významu
a klienti svou vlastní aktivitou přispívali ke zkvalitňování
zdejšího života či se podíleli na pořádání nejrůznějších akcí. Ve
spolupráci s nimi se nám například podařilo uspořádat výlet do
ZOO ve Dvoře Králové n. L., kterého se účastnilo 80 klientů, a to
dětí, rodičů i prarodičů. S rodinami jako celkem jsme ve druhé
polovině roku začali intenzivně pracovat i v rámci terénní práce.
Do aktivit programu pro děti a mládež (Cikne i Bare) se zapojil
dobrovolník z místní komunity, ze kterého se na sklonku roku,
stal náš kolega. Díky pravidelným tanečním tréninkům pod jeho
vedením dosahoval náš taneční soubor mnoha úspěchů.
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Aktivní přístup - motivujeme a vytváříme klientovi prostor pro

KAPACITA SLUŽBY

aktivní řešení vlastní životní situace. Podporujeme aktivitu,
odpovědnost a samostatnost.

Maximální kapacita je stanovena na 43 klientů na den.
Jeden pracovník v přímé práci může pracovat zároveň nejvýše

POSKYTOVANÉ SLUŽBY DLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

s 5 klienty. Dobrovolník či praktikant může pracovat zároveň

SLUŽBÁCH Č. 108/2006 Sb.

nejvýše se 3 klienty.

Základní úkony

CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Poskytované služby jsou bezplatné. Finanční spoluúčast klienta

Skupina úkonů z oblasti výchovné, vzdělávací a aktivizační

je vyžadována pouze u fakultativních služeb (např. výlety,

činnosti

víkendové pobyty, atd.)

pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými, pracovně
výchovná činnost v přirozeném prostředí, situační intervence,

PROGRAMY KC AMARO PHURD - PRAŽSKÁ

preventivní aktivity, nácvik a upevňování motorických, psychicDo roku 2011 bych chtěla popřát vše dobré všem, kteří se
podíleli na chodu Komunitního centra Amaro Phurd - Pražská –
pracovnímu týmu, dobrovolníkům, vedení Salingeru, spolupracujícím organizacím i jednotlivcům a ze všeho nejvíce
klientům, bez kterých by naše práce neměla smysl.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání
Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská je nepobytová služba
nabízející podporu a pomoc rodinám z romských komunit
v Hradci Králové. Pomáháme rodinám k tomu, aby se samy
podílely na zlepšování svých životních podmínek. Podpora
a pomoc je poskytována radou, učením či sdílením těžkých
životních situací.

příčinami jsou zejména odlišná kultura, jiný způsob života

kých a sociálních dovedností a schopností dětí, volnočasové

a horší ekonomická situace.

aktivity, podpora vlastních aktivit, pomoc s přípravou do školy
a na budoucí povolání

Cíle služby
Skupina úkonů z oblasti zprostředkování kontaktu se spole-


lepší informovanost o sociálně negativních jevech

posílené kompetence důležité pro lepší uplatnění se ve společnosti


větší propojení majoritní a romské kultury
Principy poskytování služby
Bezplatnost – základní úkony poskytujeme zdarma.

doprovázení

nám sděluje. Klientem sdělené informace jsou chráněné.

Cílová skupina

služby. Vybírá si rozsah a obsah naší spolupráce dle nabízených

Pracujeme se členy romských rodin ve věku 3 až 65 let, kteří

Služba šitá na míru – nabídku jednotlivých úkonů přizpůsobu-

mívají nízké postavení v rámci místní romské komunity a často

jeme individuálním potřebám klienta. Klient si zvolí konkrétní

je pro ně nesnadné se začlenit do české společnosti. Hlavními

úkony, které chce využívat.

úkonů a svých potřeb.


určen předškolním dětem ve věku 3-6 let a jejich rodičům

vycházíme z principu multikulturního vzdělávání a výchovy

snažíme se o rovnoměrný rozvoj schopností a dovedností dětí,
které zvyšují jejich připravenost na školní docházku a usnadní
zapojení se do kolektivu ostatních dětí a obstání v širším
rodinném klanu

Skupina úkonů z oblasti sociálně terapeutické činnosti
práce se skupinou, individuální rozhovor, pomoc v krizi


činnost s předškoláky maximálně přizpůsobujeme vývojovým,
fyziologickým, kognitivním, sociálním a emočním potřebám
dětí této cílové skupiny a rozvíjíme je. Nedílnou součástí

Skupina úkonů z oblasti pomoc při uplatňování práv, opráv-

aktivit je pohyb a hra – nejpřirozenější prostředky vzdělávání

něných zájmů

a rozvoje dětí. Nabídka programu je určena také rodičům,

jednání ve prospěch klienta, poskytnutí informace

kteří mohou do klubu své děti doprovázet a trávit zde s nimi

Diskrétnost – jsme ohleduplní vůči klientovi i informacím, které
Dobrovolnost - klient se svobodně rozhodne využívat naší

20

čenským prostředím

Program Cikne

čas
Fakultativní úkony
poskytovány za úplatu
Další úkony


klíčovým pracovníkem programu je speciální pedagožka,
která zároveň poskytuje rodičům poradenství týkající se
výchovy dětí

Pedagogické úkony
speciálně pedagogická podpora, sociálně etopedická podpora

21

pomoc při sepisování žádostí, pomoc v krizi, apod.


součástí programu je možnost využití podpůrných úkonů,
mezi které patří nácvik telefonního hovoru, apod.


pomáháme klientům ke zvyšování kompetencí řešit svoji
situaci vlastními silami a hájíme jejich práva a zájmy


určen klientům ve věku 6-15 let.

děti a mládež, se kterými pracujeme, mají odlišné sociálně-

trávení volného času pro děti a mládež z vyloučených lokalit.

domovech či okolí. Doplňkovou činností je nabídka aktivního

a podporujeme vzdělávání přímo v rodinách. Cílem aktivity je
předcházet a tlumit rizikové chování dětí a zlepšit jejich
statut a úspěšnost mezi vrstevníky ve školách a partách


nabízené aktivity směřují k rozvoji či prohlubování kompe-

V rámci tohoto programu se snažíme aktivně oslovovat nové
potenciální klienty

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí - Čtvrtek

22

Z toho v programu Poradenství

31

Počet zájemců o službu celkem

38

Z toho v programu Cikne

5

Z toho v programu Bare

22

Z toho v programu Poradenství

11

Počet poskytnutých služeb celkem

8312

Z toho v programu Cikne

3305

Z toho v programu Bare

4454

Z toho v programu Poradenství

9.00 - 11.30 hodin

neobjevují jako samostatná skupina.

13.00 - 14.30

KONTAKT NA STŘEDISKO

(klubové aktivity, podpora vlastních aktivit,
14.30 – 15.30 - příprava do školy
Program poradenství

mitelné informace, nabízíme doprovod při jednání s úřady,

58

553

Program Bare
Pondělí - Čtvrtek

Program Poradenství

pomoci lépe se orientovat v každodenním životě většinové

22

Z toho v programu Bare

klienty Cikne, Bare či Poradenství, proto se v celkovém výčtu

výchovné a vzdělávací aktivity, skupinovka)

společnosti. Našim klientům poskytujeme potřebné a srozu-

111

Z toho v programu Cikne

Klienti programu Andro Foros jsou dle věku zařazeni mezi
Program Cikne

tencí a znalostí dětí a mládeže


určen klientům ve věku 15-65 let.

jde zejména o pomoc v oblastech, které mají klientům

Otevírací doba se během prázdnin může měnit podle zájmu
klientů.

Počet uživatelů celkem

v jejich přirozeném prostředí, tedy nejčastěji v jejich

využití volného času, klademe důraz také na zapojení klientů

14.00 – 17.00


určen klientům ve věku 3-65 let

práce v přirozeném prostředí na různých místech Pražského

Program Bare


pomáháme vytvořit chráněný prostor a nabídku pro aktivní

14.00 – 16.00

Středa

STATISTIKY ZA ROK 2010


Nabízíme aktivity pro celé věkové spektrum cílové skupiny

Hlavní náplní je komplexní práce s rodinami jako celkem

nosti, což jim může znesnadnit orientaci v ní

Pondělí

Program „Andro foros“ – práce v terénu

Předměstí a Plácek

kulturní zázemí nežli jejich vrstevníci z většinové společ-

Program Andro foros

Pondělí

15.30 – 16.30

Středa

11.30 – 12.30, 15.30 - 16.30

KC Amaro Phurd - Pražská
Pražská 599, 500 04 Hradec Králové 4
Tel: 495 530 364, 777 807 051
E-mail: kc.prazska@salinger.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Silvie Hendrychová

Podpůrné úkony
Pondělí – Středa

8.00 – 9. 30
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KOMUNITNÍ CENTRUM
AMARO PHURD - OKRUŽNÍ
(Registrovaná sociální služba; identifikátor: 4533728)
V roce 2010, jak už to v našem středisku i celé organizaci bývá
zvykem, proběhlo několik změn.
Za nejzásadnější bych označila personální změny a také tvorbu
nové koncepce střediska. Ta úzce souvisí s rozvojem služby
a poskytováním našich úkonů širší cílové skupině. Cílová skupina
se v roce 2011 zaměří nejen na romské klienty, ale na rodiny ze
Slezského a Moravského Předměstí Hradce Králové, které jsou
ohrožené nebo stižené sociálním vyloučením.
Novinkou pro Komunitní centrum Amaro Phurd- Okružní byla
v roce 2010 působnost v okolí ubytovny Brněnská. Proto nám byl
v březnu rozšířen Individuální projekt Královéhradeckého kraje
i o tuto lokalitu. A jak se nám to povedlo?

nemáme jako středisko k dispozici žádné prostory, práce je tak
organizačně náročná a služby nejsou klientům dostupné tak, jak
bychom si představovali. Proto je naším cílem pro rok 2011
získat v této lokalitě místo, kde bychom mohli vytvořit zázemí
a být našim klientům blíže.
Nová koncepce střediska však nezahrnuje jen práci v rodinách.
Nadále fungují odpolední kluby, které nově nejsou přístupné jen
dětem a mládeži, ale pravidelně každou středu i celým rodinám.
Tuto službu využívají především maminky s dětmi. Mohou tu
společně trávit čas, popovídat si, řešit problémy a tíživé životní
situace a samozřejmě naučit se něco nového. Zájem je o praktické věci, které mohou využít v běžném životě či s nimi udělat
radost někomu blízkému.

Nejprve jsme se snažili navázat kontakt s potencionálními
klienty pomocí práce v terénu. Získání vzájemné důvěry trvalo
několik týdnů intenzivních návštěv. Dále jsme zjišťovali, zda je
v této námi vytipované lokalitě zájem o služby, které nabízíme
a poskytujeme. Pak už jen záleželo na schopnosti pracovníků
sociálně aktivizovat klienty. Díky této zkušenosti se nám
potvrdila efektivita práce v přirozeném prostředí klientů,
především přímo v rodinách. Pracovníci se snaží zapojit do
řešení problému co největší počet členů rodiny. Každý se tak
může podílet na zlepšení situace a aktivně si plnit vlastní
individuální plán. Sociální práce v rodině tak získává konkrétní
podobu, výsledky a přináší tak pocit smysluplnosti nejen
klientům, ale i pracovníkům. Bohužel v této cílové lokalitě
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Proto nezbývá než si přát, aby naše úsilí neslo stejně dobré,
nebo lepší výsledky jako doposud.

2. Zvyšování schopnosti uživatelů uspět v ne-romském prostředí
– úspěšnost ve škole, v práci, při jednání s úřady, rozvoj
osobnosti

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání
KC Amaro Phurd- Okružní je služba nabízející podporu a pomoc
rodinám z romské komunity v Hradci Králové. Podpora a pomoc
napomáhá k jejich lepší orientaci v běžném životě a je poskytována radou, učením či sdílením těžkých životních situací.

Cílová skupina

Principy poskytování služby


bezplatnost - umožňuje využívat službu každému uživateli
nezávisle na tom, zda je schopen si službu zaplatit či ne.
Finanční spoluúčast klienta je možná při navazujících
aktivitách (např. koncerty, víkendové pobyty, tábory, apod.)


dodržování důstojnosti a práv - zařízení vytváří podmínky,
v nichž jsou naplňována práva uživatelů


důvěra – údaje poskytnuté uživatelem jsou pro nás pravdivé

anonymita - klient má možnost zůstat v anonymitě a je mu
zaručena diskrétnost vůči jiným organizacím a osobám zvenčí


nestrannost - nárok na poskytnutí služby při dodržení stanovených pravidel se zaručuje všem bez rozdílu pohlaví, rasy,
barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného
smýšlení, národního nebo sociálního původu, sexuální
orientace, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině,
majetku, rodu nebo jiného postavení. Součástí nabízených
služeb není podsouvání jakékoliv ideologie nebo náboženského přesvědčení


samostatnost – vytváření prostoru pro aktivní podílení se na
řešení životní situace

Pracujeme s rodinami, dětmi a mládeží z řad romské komunity
z lokality Slezského a Moravského Předměstí z Hradce Králové.
Z důvodů odlišné kultury je pro cílovou skupinu nesnadné
zapojit se do běžného života ve společnosti.
Služby neposkytujeme mentálně, smyslově či tělesně handicapovaným uživatelům, kteří potřebují osobní asistenci nebo
vyžadují péči kontaktního pracovníka po celou dobu
pobytu v centru.

Cíle

Další významnou změnou, která započala v roce 2010 a dokončena bude v roce 2011, byl přesun střediska do jiných prostor.
Tyto prostory jsou pár metrů od původních, proto jsme klientům
stále nablízku a služba je tak pro ně dobře dostupná. Nová
adresa střediska tak v roce 2011 bude Pospíšilova 698.

Obecný cíl služby
Cílem centra zaměřeného na sociálně aktivizační služby je
umožnit lidem ohroženým nebo stiženým sociálním vyloučením,
zůstat součástí přirozeného prostředí a posilovat jejich
kompetence pro zvládání obtížných životních situací.
Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný
život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

Jak vidíte, v roce 2010 toho bylo opravdu hodně - práce,
povinností, stresu, ale i radostí. Změny pro nás znamenají vždy
něco nového. Chvíle, příběhy a zkušenosti, díky kterým se
učíme, vyvíjíme a zdokonalujeme. A naše osobní a profesní
zkušenosti pak sdílíme s klienty, které doprovázíme na jejich
cestě mnohdy ne jednoduchým životem.
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Dlouhodobé cíle
1. Předcházení záporných sociálních jevů, které představují
riziko pro konkrétní věkové skupiny - šikana, záškoláctví,
zneužívání návykových látek, trestná činnost, dlouhodobá
nezaměstnanost.


flexibilita a individualita - služby se přizpůsobují potřebám
uživatelů jak s časového hlediska, tak z pohledu zakázky
uživatele

PROGRAMY STŘEDISKA
Odpolední kluby
jsou určeny pro děti ve věku 6-21 let z romské komunity, ze
Slezského a Moravského Předměstí v Hradci Králové, které mají
odlišné sociálně-kulturní zázemí, nevyužívají aktivně svůj volný
čas, jsou ohroženy sociálně patologickými jevy.

Klub Čhavale


klub pro děti ve věku 6-13 let

program pracuje s dětmi, které mají odlišné sociálně-kulturní
zázemí nežli jejich vrstevníci z většinové společnosti, což jim
může znesnadnit orientaci v české společnosti


pomocí nabízených sociálních služeb zvyšujeme schopnost
dětí uspět v neromském prostředí a minimalizovat riziko
negativních sociálních jevů
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preventivními aktivitami se snažíme o snížení sociálních

Poradenstvím napomáháme k lepší orientaci v běžném životě.

a zdravotních rizik jako jsou šikana, záškoláctví, návykové
látky, rizikové sexuální chování a další

Poradenství je poskytováno na základě individuálních potřeb
uživatele. Pro tuto činnost je záměrně vyhrazen zvláštní čas,

CENA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Veškeré služby jsou poskytovány zdarma

protože se snažíme nabídnout každému uživateli jím požado-

Klub Bengoro

vanou službu (doprovod do instituce, na úřad, sepsání žádosti,
pomoc při vyplňování formulářů, pomoc při hledání bydlení,


klub pro mládež ve věku 13-21 let

pomoc při řešení dluhů, apod.)

Nabízené sociální služby jsou zaměřeny tak,aby zvyšovaly
rozvoj osobních schopností u mládeže uspět v neromském
prostředí (rozvoj osobnosti, jednání s úřady)formou motivace
ke studiu, upevňování psychických a sociálních dovedností
a schopností. Tyto služby umožňují seberealizaci a napomáhají
k vytváření a přijetí pozitivních hodnot v životě.

Práce v terénu

OTEVÍRACÍ DOBA
Ambulantní forma:
pondělí: 9 - 11, 12.30 - 18.00

Práce v terénu je zaměřena na navazování kontaktů v přirozeném prostředí.
V rámci terénních aktivit se snažíme rozšířit povědomí
o volnočasových aktivitách a ukázat klientům, jak lze trávit

Preventivními aktivitami se snažíme o snížení sociálních
a zdravotních rizik jako jsou šikana, záškoláctví, návykové
látky, rizikové sexuální chování a další

úterý:

12.30 - 18.00

středa:

9.00 - 11, 12.30 - 19.00

čtvrtek: 12.30 - 18.00
Terénní forma:
pátek:

13.30-17:00

volný čas. Díky práci v terénu můžeme oslovit i rodiny s dětmi,

Otevírací doba se během prázdnin může měnit podle zájmu

které služby komunitního centra z jakéhokoliv důvodu nevyu-

klientů.

žívají. K volnočasovým aktivitám využíváme hřiště, parky apod.
Klientům se také snažíme přiblížit město, ve kterém žijí, proto

STATISTIKY ZA ROK 2010

Poradenství

se vydáváme na výpravy po Hradci Králové.


sociální služba poskytovaná rodičům a mladým dospělým ve

V letošním roce jsme rozšířili naši působnost na Moravské

Z toho: Čhavale

předměstí na loka litu Petrof. Do této lokality pravidelně

Bengoro

62

docházíme a nabízíme zde naše služby celým rodinám.

Poradenství

36

věku 21-65 let

Počet klientů (zájemci a uživatelé)

Nejčastěji do rodin docházíme v rámci přípravy dětí a mládeže

Z toho počet uživatelů

162
64

98

KONTAKT NA STŘEDISKO

do školy, která je žádána nejvíce. Do přípravy do školy se
zapojují, jak děti, tak hlavně i rodiče. Je tu také prostor na

Počet kontaktů

3766

řešení dalších témat, nejčastěji se jedná o řešení bytové

Počet poskytnutých úkonů

7318

situace, hledání zaměstnání a také dluhovou problematiku.
V těchto případech pak s klientem kontaktujeme další návazné
služby.

Počet studentů na praxi
absolvovali

200 02 Hradec Králové

Počet osob, které vykonávaly
dobrovolnickou činnost

KAPACITA SLUŽBY

4
220 hodin

Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní
Okružní 873

odpracovali

5
95 hodin

Vedoucí střediska: Mgr. Petra Ošlejšková, od května 2011 Mgr.
Eva Pivrncová

51 zájemců a uživatelů/den
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STOPA ČÁPA
(Registrovaná sociální služba; identifikátor: 3588592)
Rok 2010 ve středisku Stopa čápa přinesl řadu změn, které byly

situací náhradních rodin. Přeji nám i našim klientům, aby se

vždy směřovány k rozvoji střediska a přiblížení se našim

nám společná práce dařila a odměnou pro nás všechny byl úsměv

klientům. Na začátku roku došlo k rozšíření pracovního týmu

jak dětí, tak jejich dospělých kamarádů!

o další pracovnici, přestěhovali jsme se do nových prostor
a 1. dubna jsme spustili provoz Centra přátelského rodině

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Budulínek, čímž jsme získali vhodné místo pro hradecký Klub
pěstounů. Během odborného programu pro rodiče, který

Poslání

probíhá ve školící místnosti, mohou děti ke svým aktivitám
využívat prostory dětského koutku či tělocvičnu.

Umožnit dětem v ústavní péči žít v pěstounské rodině
prostřednictvím podpory této rodiny. Podpora je realizována

Našim hlavním cílem pro rok 2010 bylo rozšíření námi

poskytováním informací, vzdělávání, psychické a emoční

nabízených aktivit do celého Královéhradeckého kraje. To se

podpory. Vycházíme z toho, že každé dítě má právo vyrůstat

projevilo především ve výrazném nárůstu náhradních rodin,

v rodině, kterou chápeme jako celek. Služby poskytujeme

které s námi spolupracují v programu Asistence v rodině, jenž je

především rodinám z Královéhradeckého kraje.

postaven na přímé práci s rodinou v jejím přirozeném prostředí.
Úspěchy také zaznamenalo rozšíření klubu pěstounů do dalších
třech měst v kraji. Neusínáme však na vavřínech a hodláme
v zakládání dalších klubů pokračovat i nadále, aby tato možnost
byla poskytnuta co nejvíce náhradním rodinám.
Přiblížením naší práce je i nově vzniklý časopis Čapí stopy,
v němž je možno najít informace o středisku, jeho současných
i plánovaných aktivitách či odborných informacích z oblasti
náhradní rodinné péče apod.
V minulém roce zaznamenalo středisko Stopa čápa velký rozvoj,
který hodláme budovat i v dalších letech. Ráda bych proto
poděkovala všem pracovníkům i spolupracujícím subjektům za
každodenní úsilí, které vkládali do řešení ne vždy lehkých
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Cíle služby

Cílová skupina

Stabilní a fungující pěstounská rodina

Cílovou skupinou jsou pěstounské rodiny z Královéhradeckého
kraje, které mohou mít ve své péči jak děti vlastní, tak i děti
přijaté do pěstounské či poručnické péče.


pěstouni řádně pečují o vlastní i děti přijaté do pěstounské
péče tak, aby byl zajištěn jejich zdravý vývoj


pěstouni vědí o rizicích pěstounské péče, jsou na ně připraveni a v případě, pokud nastanou, jsou schopni je řešit samostatně, nebo s dopomocí


pěstounská rodina je rodinou, ve které má každý své místo,
kde je naplněna potřeba bezpečí, jistoty a lásky
Dítě přijaté do pěstounské péče má vždy svou rodinu, ve
které žije (ať to jsou pěstouni, či biologičtí rodiče)


pěstování dobrých vztahů mezi pěstouny a biologickými rodiči

pěstouni podporují pozitivní vztahy mezi dítětem přijatým do
pěstounské péče a jeho biologickými rodiči

Principy poskytování služeb
Princip respektování individuality


při poskytování služeb je respektována každá rodina a její
členové se svými specifickými potřebami


pracujeme s vědomím jedinečnosti každé rodiny jako celku,
rodinného systému


zohledňujeme odlišné potřeby klientů, které mohou souviset
se sociokulturními vzorci převzatými z biologické rodiny
Princip svobodné volby


klient si volí sám, které z nabízených služeb a v jaké míře
využije


pěstouni vědí o rizicích ve vztahu s biologickými rodiči dítěte,
jsou na ně připraveni a v případě, pokud nastanou, jsou

Princip aktivní účasti

schopni je řešit vlastními silami


všechny služby jsou poskytovány za předpokladu aktivní
účasti klienta


poskytované služby směřují k podpoře klienta při řešení
vlastních problémů
Princip nestrannosti


služby poskytujeme všem, kteří dodržují stanovená pravidla,
bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo
sociálního původu, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného
postavení

PROGRAMY SLUŽBY
Sociálně – právní poradenství v oblasti náhradní rodinné
péče

probíhá na základě individuálních konzultací osobně, telefonicky či e-mailem

klientům je nabízeno poskytnutí základních informací,
doprovod, pomoc při jednání s úřady či sepisováním žádostí
a návrhů
Rodinná terapie pro pěstouny

rodinní terapeuti se s klienty zaměřují na témata jako je
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nahlédnutí do vztahů v rodině, pomoc při přebírání dalšího
dítěte do rodiny a jeho usazení v rodině, sourozenecké konstelace, partnerské vztahy apod.
Supervize pěstounské rodiny

možnost využít odborný náhled rodinných terapeutů do rodiny
a jejího fungování

supervizi je možno využít i v případě fungování – jde o vhodný
nástroj „zastavení se“ a nahlédnutí do systému rodiny a vztahů jednotlivých členů
Víkendová setkání pěstounských rodin

cílem těchto setkání je nabídnout klientům možnost odborné
pomoci s řešením jejich problémů, dále předání a vysvětlení
nových důležitých sociálně – právních informací, rozšíření
jejich zkušeností a znalostí, jak besedami s odborníky tak
vzájemným sdílením zkušeností, posílení jejich výchovné
role, řešení specifických problému spojených s pěstounskou
péčí atd.

klientům je také nabízen prostor pro osobní individuální
konzultace, vzájemné obohacení, sdílení společných starostí,
pomoc s konkrétními problémy apod.
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CENA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Poskytované služby jsou bezplatné. Finanční spoluúčast klienta
je vyžadována pouze u programů, jako jsou víkendové pobyty,
výlety apod.

OTEVÍRACÍ DOBA
Ambulantní forma
Pondělí, středa, pátek: 8.00 – 16.00
Úterý, čtvrtek: 8.00 – 17.00
Terénní forma
Úterý, čtvrtek: 15.00 – 19.00

STATISTIKY ZA ROK 2010

dětem jsou po celou dobu odborného programu zajištěny

podpora vlastních aktivit, preventivní aktivity, pracovně

volnočasové, preventivní či vzdělávací aktivity

příklady témat odborných bloků pro rodiče: oblast právní
(změny v zákonech a vyhláškách týkajících se NRP), problematika školství, specifické poruchy učení, výchovné problémy, osamostatnění dětí z NRP dosažením zletilosti,
problematika kontaktů dětí s biologickou rodinou, jejich
vztah k biologickým rodičům, romská kultura a výchova
romských dětí v neromské rodině apod.

výchovná činnost s dětmi, volnočasové aktivity

Klub pěstounů


setkávání pěstounských rodin 1x za měsíc nad odbornými
tématy. Možnost předávání zkušeností a informací o pěstounské péči


během klubu je zajištěn program pro děti formou volno-

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Počet uživatelů celkem

153

Počet poskytnutých služeb celkem

1429


doprovod uživatelů spojených s využitím jiných veřejných

služeb (např. bazén, knihovna, exkurze, …), jednodenní akce

KONTAKT NA STŘEDISKO

mimo prostory realizované sociální služby
Stopa čápa
Sociálně terapeutické činnosti

individuální rozhovor, pomoc v krizi, práce se skupinou,

provázení rodiny, provázení v problému
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí

jednání

Třída Karla IV. 430, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 260 021, 773 800 292
E-mail: stopa.capa@salinger.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Iva Rosíková

s institucemi ve prospěch klienta, poskytnutí

informace, zprostředkování kontaktu na návazné služby

časových, preventivních či vzdělávacích aktivit

KAPACITA SLUŽBY
POSKYTOVANÉ SLUŽBY DLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH Č. 108/2006 Sb.

Ambulantní forma – 40/den. Terénní forma – 40/den.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních

dovedností a schopností dětí, odborné přednášky pro dospělé,
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Budulínek
centrum přátelské rodině

CENTRUM PŘÁTELSKÉ RODINĚ - BUDULÍNEK
Rodičovství je důležitý mezník dospělého člověka a ne každý
člověk se s tím dokáže vyrovnat. Příprava na rodičovství, získávání jak teoretických poznatků, tak praktických dovedností
rozhodně přispívají k zdravému fungování rodiny a preventivním opatřením.
Centrum přátelské rodině Budulínek (dále jen centrum
Budulínek) zahájilo činnost v dubnu roku 2010. Jeho prioritou
je poskytování služeb rodičům s dětmi od narození do 5 let. Celý
objekt, který je velký 310 metrů čtverečních je přizpůsobem
svým vybavením rodičům s malými dětmi. Skládá se z velké
dětské herny, která vybavením odpovídá evropským normám
a v dětech má evokovat procházku českou pohádkou. Naše
herna je rozdělena na dvě části:
1. Menší herna je přizpůsobena dětem od několika měsíců
a hlídá si je sám rodič.
2. Větší herna je pro děti od 2 let a dohlíží na ně naše proškolené
tety. Rodič tu může dítě nechat a odejít do kavárny, která je
součástí prostor, nebo vyplní formulář, dítě opustí a jde si
zařizovat osobní věci.
Vedle herny je umístěno posezení pro rodiče, které je také
součástí kavárny. Kavárnu pronajímáme panu Lubošovi Řehůřkovi. Naší podmínkou k pronájmu kavárny byla pestrá
nabídka dětského jídla, které splňuje přání a nároky rodičů.
Nemalou část kavárny tvoří také malý dětský koutek uzpůsobený
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kojencům a batolatům. Nedílnou součástí tohoto koutku je
kuchyňský koutek s mikrovlnou troubou na ohřátí dětské stravy
a ohřívačka kojeneckých láhví. Dále zde najdete učebnu, kde se
uskutečňují různá setkání rodičů s dětmi, přednášky, workshopy, výstavy, oslavy, kurzy atd..
V druhém patře centra Budulínek je tělocvična, šatny, sociální
zařízení obsahující i pomůcky pro malé návštěvníky (přebalovací pulty, nočníky, stoličky, ...).
Od září 2010 jsme začali provádět statistické počítání klientů
a zjistili jsme, že průměrně náš koutek navštíví 300 dětí
měsíčně. Hlídání dětí bez rodičů se využilo průměrně pro 20 – 30
dětí měsíčně.

AKTIVITY CENTRA
Centrum přátelské rodině Budulínek v roce 2010 zajišťovalo
tyto aktivity a kurzy:
1. Kurzy a cvičení zaměřené na přípravu k rodičovství: Kurzy
vede zkušená porodní asistentka Bc. Markéta Michalíčková.
Součástí prenatální přípravy je také těhotenské cvičení
a těhotenská jóga. Kurz "Příprava k rodičovství" je rozdělen

do tří částí: prenatální příprava - vývoj dítěte v těhotenství
(možné problémy a úskalí), porod a šestinedělí a péče o kojence. Kurz byl hojně navštěvován nejen budoucími maminkami, ale ve většíně případů i budoucími tatínky. Přednášky
se uskutečňovaly každé první úterý v měsíci. V roce 2010 naši
službu využilo 72 budoucích rodičů.
2. Kurzy pro rodiče s dětmi do 1 roku: V roce 2010 fungovaly tyto
aktivity: rehabilitační cvičení pro maminky s dětmi po
šestinedělí, cvičení pro maminky po šestinedělí.
3. Další cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od 1 roku. V roce
2010 se otevřely kurzy: cvičení rodičů s dětmi od 18 měsíců,
angličtina pro nejmenší (od 2 let) s doprovodem rodiče,
angličtina pro přeškoláky, logopedické hříčky.
4. Nabídka pro rodiče: Cvičení (jóga, P-class, pilates, břišní
tance), angličtina pro rodiče. Součástí kurzů bylo i hlídání
dítěte.
5. Spolupráce s kolegy z jiných středisek - například s kolegy ze
střediska "Stopa čápa", které je svými aktivitami zaměřeno na
problematiku náhradní rodinné péče (projekt "Prorodinné
aktivity v náhradní rodinné péči", zajišťování přípravy osob
vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ...).
6. Aktivní trávení rodičů s dětmi: Naše prostory sloužili i jako
prostory pro odpočinek rodičů, který je také velmi důležitý.
Rodiče tu mohli odložit děti do herního koutku, kde se o ně
starají zkušené "tety", a věnovat se například dalšímu
vzdělávání nebo "jen" výměně zkušeností s ostatními rodiči.
7. V roce 2010 se uskutečnily 3 mimořádné akce, se kterými
chceme počítat i nadále. Byly to Dětský den, Mikuláš a Vánoce
v Budulínku. Dětský den byl věnován pohádce z našeho názvu
– Budulínek, program byl přizpůsoben mladším dětem ve věku
od 1 do 3 let věku dítěte a děti měly za úkol splnit úkoly, tak
aby pochytaly všechny lištičky v centru. Dohromady nás
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navštívilo 50 dětí. O mikulášské akci jsme měly překvapení
nejen pro děti, ale také pro maminky. Pro děti tu byl
připraven dětský program plný her, na maminky čekala paní
vizážistka a odbornice v oblékání. Mikulášskou akci navštívilo
70 klientů. A vánoční akce se nesla v duchu tradic, kdy byl
nakonec pro děti připraven malý vánoční dárek. Akci navštívilo 25 dětí.

CÍLE CENTRA BUDULÍNEK
Mnoho rodičů má tendenci se izolovat od okolní společnosti.
Naším cílem je poskytnout rodičům čas na sebe samé, teoreticky
i prakticky se rozvíjet i v době mateřské dovolené a tím předcházet různým problémům.
Teoretická i praktická příprava rodiče na vstup dítěte do rodiny.
Předcházení problémů při výchově dítěte.
Psychomotorický vývoj dítěte je složitý a ucelený proces, který
zahrnuje mnoho složek jako například hrubou motoriku, jemnou
motoriku, dovednosti sociální, poznávací, mentální a další.
Cvičení v centru Budulínek využívá nejmodernějších trendů
v používání barevných všestraně rozvíjejících pomůcek a má za
úkol rozvíjet dítě po všech stránkách.

Díky informačnímu portálu seznámit rodiče s různými
organizacemi a specialisty na řešení možných problémů v rodině. Nebo seznámení rodičů s různými akcemi zaměřenými na
rodinu.

ZÁVĚR
Rok 2010 byl pro nás rokem pokusů, zdarů i omylů. Věříme, že
se učíme ze svých chyb a v roce 2011 nám rodiny z Hradce
Králové a okolí zachovají naši přízeň.

KONTAKT NA CENTRUM
Centrum přátelské rodině – Budulínek
Karla IV. 430
500 03 Hradec Králové
tel.: 776 242 385, e-mail: budulinek@salinger.cz
Koordinátorka střediska: Mgr. Michaela Černá
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DALŠÍ REALIZOVANÉ PROJEKTY

země pro daný táborový den. V rámci „Cesty kolem světa“ děti

navazování vztahů mezi vrstevníky a celkový rozvoj osobnosti.

navštívily 7 rozdílných zemí. Děti byly přivítány, jako posádka,

Zvláštní pozornost byla věnována posílení empatie.

cestovatelé, turisté na palubě letadla, kteří chtějí poznávat

LETNÍ REKREAČNĚ VÝCHOVNÝ TÁBOR PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN
V roce 2010 se nám podařilo uskutečnit za finanční podpory

K zajištění výše uvedeného účelu byl kladen důraz na personální

města Hradec Králové dva běhy letních táborů v rekreačním

obsazení tábora a oddílových vedoucích. Oddíloví vedoucí měli

svět, objevovat nové kultury a zaniklé civilizace, a přitom

Děti byly rozděleny do skupin tak, aby jejich schopnosti

pomoci pilotovi letadla najít jeho ztracený kufr. Děti byly

v týmech byly vyvážené. Bylo využito skupinové dynamiky s dů-

rozděleny do čtyř týmů, v nichž absolvovali jednotlivé výpravy.

razem na rozvoj spolupráce ve vrstevnické skupině. Každý tým si

Během tábora navštívili Indiány, Číňany, Brazilce, Egypťany,

vytvořil svůj kalendář, do kterého si každý den vpisovaly daný

Eskymáky a Australany.

svátek a body získané v celotáborové hře.

areálu Pecka. Tyto pobyty se realizovaly v termínu 1. – 11. 8.

všichni vysokoškolské vzdělání či vyšší odborné a to buď so-

V průběhu dne byly děti seznámeny s danou zemí prostřed-

2010.

ciálního či pedagogického směru (u pedagogických pracovníků

nictvím tematických her a soutěží. Dané hry byly zaměřeny

byla zjišťována praxe s cílovou skupinou účastníků na táboře), či

především na rozvíjení motoriky, sociálních dovedností – jako

Děti byly vybrány a osloveny pracovníky oddělení sociálně

byli studenty posledních ročníků magisterských oborů. Role

týmová spolupráce, navazování kontaktu mezi vrstevníky,

právní ochrany dětí MMHK. Předním hlediskem výběru dětí byly

nočního vedoucího byla neocenitelná, hrála velkou roli hlavně

sebeovládání, intelektových a taktéž fyzických schopností a do-

výchovné problémy, případně trestná činnost, které jsou u dětí

v brzkých ranních hodinách, kdy děti vstávají dříve, než je

vedností. Během dne byl kladen důraz na dodržování hygienic-

řešeny v rámci agendy kurátorů pro mládež a dalším hlediskem

budíček, nebo v situacích, kdy se děti bojí bouřky či samotné

kých návyků.

výběru dětí byla nižší sociální úroveň rodiny, ze které pochá-

tmy a hlídač je uklidňuje.

zely. Výběrem dětí byl naplněn účel tábora podle zákona
o sociálně právní ochraně dětí č. 359/ 99 Sb., § 43, který má být

Výchovného působení na děti bylo dosahováno zejména jasným

zaměřen zejména ve výchovném působení na děti směřující

vymezením pravidel chování, hygienických pravidel a dalších

k odstranění nebo potlačení poruch chování a získání potřeb-

pravidel týkajících se pobytu na táboře a důrazem na jejich

ných společenských a hygienických návyků.

dodržování.
Účastníci tábora byli rozděleni do dvou skupin.
Kritérium byl hlavně věk. První skupina se skládala z dětí ve věku
7 – 12 let, druhá 13 – 17 let.

I.skupina - 24 účastníků
II. skupina – 17 účastníků

PODPORA NÁHRADNÍCH RODIN

Děti byly rozděleny do skupin tak, aby jejich schopnosti

Podpora náhradních rodin je jedním z projektů střediska Stopa

v týmech byly pokud možno vyvážené. K jejich aktivizaci se

čápa. V roce 2010 jsme uspořádali 2 víkendové pobyty určené

využívala zejména dynamika skupiny v rámci interakce vrstev-

zařízením pro výkon pěstounské péče Královéhradeckého kraje.

níků.

První pobyt byl realizován 21. – 23. 5. 2010 v Peci pod Sněžkou
a byla oslovena všechna 4 zařízení. Druhý pobyt byl realizován

Program skupiny pro děti a mládež ve věku 13 – 17 let

1. – 3. 10. 2010 v Deštném v Orlických horách a zúčastnila se jej

Letní rekreačně výchovný tábor pro děti s výchovnými problémy

4 zařízení.

byl zaměřený na rovnoměrný rozvoj estetických a fyzických
dovedností. Hlavní důraz byl kladen na rozvoj psychosociálních

Oba víkendy byly zaměřeny dle přání a potřeb jednotlivých

Program skupiny pro děti a mládež ve věku 7 – 12 let.

i hygienických návyků. Děti byly vedeny k dodržování spole-

zařízení. Pro rodiče byly připraveny besedy zaměřeny na

Letní rekreačně výchovný tábor pro děti ze sociálně slabých

čenských pravidel a norem. Výše uvedeného bylo dosahováno

problematiku dospívání a vztahů ve větších sourozeneckých

rodin a pro děti s výchovnými problémy, byl zaměřený na rozvoj

důsledným a opakovaným vymezováním pravidel v rozsahu

skupinách či měli možnost naučit se relaxační techniky. V prů-

sociálních kompetencí, rozumových a fyzických dovedností.

táborového řádu.

běhu celého víkendu byla všem dospělým účastníkům dána
zkušenosti s ostatními rodiči.

možnost řešit provozní a technické problémy či vzájemně sdílet

Hlavní důraz byl kladen na rozvoj psychosociálních a hygienic-
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Statistika:

kých návyků. Děti byly vedeny k dodržování společenských

Klienti tábora byli první den prokazatelně seznámeni s tábo-

pravidel a norem, k čemuž bylo využíváno důsledného opako-

rovým řádem. Program tábora byl zastřešen celotáborovou hrou

vání vymezených pravidel v rozsahu táborového řádu.

s názvem: „PECKOVÝ SVÁTKY“. Toto téma bylo zvoleno s ohle-

Během odborného programu pro rodiče byly pro děti připraven

dem na rozvoj vědomostí, které se vztahují k různým českým

volnočasové aktivity či odborné přednášky. Všechny aktivity

Program tábora byl koncipován jako celotáborová hra „Cesta

svátkům. Jednotlivé činnosti byly rovnoměrně zaměřeny na

pořádané pro děti mají za cíl nabídnout dětem nejen prostor pro

kolem světa“, kdy se jednotlivé hry a aktivity tématicky týkaly

posílení hrubé i jemné motoriky, schopnosti estetického cítění,

aktivní trávení volného času, ale i osobní rozvoj jedince.
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Statistiky za rok 2010

Obsah příprav:

Víkendové pobyty – zařízení pro výkon pěstounské péče

§
2 víkendová setkání – realizovaná ve skupině
§
návštěva Kojeneckého ústavu a dětského domova – Dvůr Krá-

I. víkend

26 účastníků

II. víkend

29 účastníků

KDE JSTE O NÁS MOHLI SLYŠET

lové nad Labem – realizováno ve skupině

§
individuální setkání s terapeuty

Účast v pracovních skupinách

CITY JAM 2010 (10. 9. 2010)
§

Klub pěstounů

36 účastníků

Mezirezortní koordinační skupina k transformaci sjednocení
§

§
Týden sociálních služeb ČR (4. 10. – 10. 10. 2009)

Workshopy

24 účastníků

§
Vernisáž fotografií klientů „Klub mýma očima IV. (25. 10. 2010)

Poradenství v rámci SPO

11 účastníků

systému péče o ohrožené děti
Pracovní skupina NZDM Královéhradeckého kraje
§
Pracovní skupina pro tvorbu Komunitního plánu – oblast rodiny
§
s dětmi, oblast národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížné životní situaci
Neformální pracovní setkání zástupců NNO z oblasti náhradní
§
rodinné péče
Pracovní skupina k tvorbě strategie integrace sociálně vylou§
čených lokalit v Královéhradeckém kraji na léta 2011-2016
Systém řízení kvality v sociálních službách
§

V průběhu celého roku měla zařízení pro výkon pěstounské péče
možnost využívat služeb sociálně – právního poradenství.
V rámci tohoto projektu se nám podařilo uspořádat 10 Klubů

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE OČIMA
POTENCIÁLNÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ

pěstounů v Hradci Králové s odborně zaměřeným programem

Díky dlouholetým zkušenostem s poskytováním studentských je

a 4 workshopy (Imaginace v rodinném systému, Citová depri-

Občanské sdružení Salinger jedním z partnerů projektu, který

vace dětí a její důsledky, Cesta k dobrým vztahům aneb jak

realizuje Univerzita Hradec Králové.

společně komunikovat v rodině, Trestná činnost dětí a na dětech
– drogová problematika dětí v Královéhradeckém kraji).

Cílem projektu je vzdělávat studenty bakalářských oborů:

Informace na webových stránkách

sociální práce v prezenční a kombinované formě, sociální práce

www.salinger.cz
www.salinger.cz/modry-pomeranc
www.streetwork.cz
www.hradeckralove.org
www.khk.neziskovka.cz
www.socialniprojekty.cz
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

ve veřejné správě v kombinované formě a studenty následných

PŘÍPRAVA ŽADATELŮ O NÁHRADNÍ
RODINNOU PÉČI
Občanské sdružení Salinger je držitelem pověření k výkonu
sociálně právní ochrany dětí. Na základě tohoto pověření uspořádalo v roce 2010 středisko Stopa čápa 5 příprav žadatelů
o náhradní rodinnou péči (z toho jedna začínala v roce 2009
a končila v roce 2010) a 1 individuální přípravu. Celkem se
zúčastnilo 78 žadatelů.
Příprav se účastní jak budoucí pěstouni, tak i osvojitelé. Rozsah
příprav je nastaven na 48 hodin a ve skupině je vždy maximálně
20 účastníků. Každá příprava obsahuje část psychologickou,
sociálně právní a pediatrickou. Při prvním setkání sdělují
účastníci svá očekávání a představy o průběhu příprav. Na konci
pak hodnotí jejich naplnění.

42

magisterských oborů sociální práce v prezenční a kombinované
formě, realizované na Univerzitě Hradec Králové pro budoucí
praxi a prostřednictvím nového systému praxí s využitím akreditovaných pracovišť zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu
práce.
Projekt je realizován v období od 1. 10. 2010 do 28. 2. 2013.
Hlavními výstupy projektu bude zavedení vnitřní akreditace
pracovišť, jejich evidence v databázi poskytovatelů praxe

Akce
Oslava 9. narozenin NZDM Modrý pomeranč a den otevřených
§
dveří (24. 2. 2010)

studentů a uskutečnění stáží pro 120 studentů Univerzity

Slavnostní otevření Centra přátelského rodině – Budulínek
§

Hradec Králové v rámci pilotního ověření systému.

(1. 4. 2010)
Výstava komunitních center – Říše divů (duben 2010)
§
Kopa sport cup 2010 VI. ročník (11. 5, 13. 5. a 18. 5. 2010)
§
Mezinárodní den dětí „Hradec Králové – bezpečné město“
§
(27. 5. 2010)
Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ (15. 6.
§
2010)

Informace a propagace zařízení odborné veřejnosti
Informace studentům na praxích a exkurzích; Informace dobrovolníkům; Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“;
Závěrečná konference související s pilotním projektem Systém
řízení kvality sociálních služeb.

Tisk
Hradecký deník
MF DNES
Radnice
U Nás v kraji

Rozhlas
Český rozhlas Hradec Králové

Jinak
§
Letáky NZDM Modrý pomeranč, KC Amaro Phurd – Okružní, KC

Amaro Phurd – Pražská, Stopa čápa, Triangl, Centrum přátelské
rodině - Budulínek
§
Letáky Občanského sdružení Salinger
§
Čtvrtletník NZDM Klubofon
§
Čtvrtletník Čapí stopy
§
Výlohy zařízení
§
Výroční zpráva sdružení
§
Aukce výrobků klientů NZDM mezi zaměstnanci firmy T-mobile
Hradec Králové
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KDE NÁS NAJDETE?

MŮŽETE NÁS PODPOŘIT

FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

HRADEC KRÁLOVÉ

Nyní máte v rukou výroční zprávu, která rekapituluje výsledky

Účetní zisk v roce 2010

300 574,61 Kč

naší práce. Pokud společně s námi hodnotíte tuto naši práci jako
SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ

směr Jaroměř
Jičín

směr Ostrava
Gočáro

IV.

užn

va tříd

ž
Pra

a

Nízkoprahové zařízení pro děti

důležitou a přínosnou, neváhejte a podpořte nás. Uvítáme

CELKEM náklady v roce 2010

finanční materiální dary, které pomohou rozvíjet naši činnost

z toho:

a přímou práci s našimi klienty.

mzdové náklady (včetně zákonného
sociálního pojištění a sociálních nákladů)

My Vás na oplátku rádi přivítáme mezi námi na akcích našeho

ostatní provozní náklady

16 236 259, 15 Kč

9 475 754,00 Kč
6 760 505, 15 Kč

í

ská

Karla

Ok r

Třída

směr Praha

sdružení, na dnech otevřených dveří našich zařízení, zveřej-

o

nskéh
Kome

le
Stře

níme Vaši osobu či firmu na našich webových stránkách, vyzved-

cká

neme Vaši ochotu pomoci mezi našimi spřízněnými subjekty
a především Vás budeme informovat o tom, jak jsme s Vaším

PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ
lská

Soko

TŘEBEŠ

Benešova tř.

směr Pardubice

darem naložili.
MORAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ

Podpořit nás můžete finanční částkou na účet číslo
směr Holice
Brno

Náklady nejvýznamnějších středisek/projektů

CELKEM výnosy v roce 2010

16 536 833, 76 Kč

a mládež Modrý pomeranč

3 285 331,52 Kč

Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská

2 439 858, 37 Kč

Komunitní centrum Amaro Phurd-Okružní

3 031 164,22 Kč

Triangl

2 610 610,17 Kč

Stopa čápa

2 379 000,89 Kč

Podpora náhradních rodin

307 550,00 Kč

Zajišťování přípravy fyzických osob
tržby z prodeje služeb a z prodeje

vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny

860 898,70 Kč

vlastních výrobků či materiálu

Letní rekreačně výchovný tábor

330 000,00 Kč

(včetně finančních prostředků získaných

Centrum přátelské rodině Budulínek

703 306,00 Kč

prostřednictvím Operačního programu

1080693349/0800 vedeného u České spořitelny nebo po osobní

Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci

dohodě s ředitelkou sdružení Mgr. Leonou Marečkovou.

individuálních projektů Královéhradekého
kraje - finanční prostředky z ESF

Občanské sdružení Salinger
Gočárova třída 760, 500 03 Hradec Králové 3
Stopa čápa
Třída Karla IV. 430, 500 03 Hradec Králové 3
Triangl
Třída Karla IV. 430, 500 03 Hradec Králové 3
NZDM Modrý Pomeranč
Formánkova 437, 500 11 Hradec Králové 11

Za podporu předem děkujeme!

a státního rozpočtu ČR)

13 946 215,48 Kč

ostatní výnosy, úroky

104 196,54 Kč

přijaté příspěvky a dary

159 607,50 Kč

přijaté členské příspěvky
provozní dotace

4 500,00 Kč
2 322 314,24 Kč

z toho:
MPSV ČR

537 130,00 Kč

NZDM Modrý Pomeranč
Selicharova 1420, 500 12 Hradec Králové 12

Úřad vlády ČR

262 000,00 Kč

MŠMT ČR

234 000,00 Kč

KC Amaro Phurd - Okružní
Pospíšilova 698, 500 03 Hradec Králové 3

Královéhradecký kraj

250 000,00 Kč

Město Hradec Králové

1 019 934,00 Kč

KC Amaro Phurd - Pražská
Pražská 599, 500 04 Hradec Králové 4

MŠMT ČR (smlouva o partnerství
s příjemcem UHK)

19 250,24 Kč

Centrum přátelské rodině – Budulínek
Třída Karla IV. 430, 500 03 Hradec Králové 2
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DONÁTOŘI
MPSV České republiky

Časopis Bravo

Královéhradecký kraj

Firma ATOM RAT

Město Hradec Králové

Kino Centrál

MŠMT České republiky

Nadace T-mobile

Úřad vlády české republiky

Toi Toi
Relaxpark Pec pod Sněžkou
Magistrát města Hradec Králové
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
Městský úřad Hořice
Městský úřad Jaroměř
Městský úřad Jičín
Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Městský úřad Náchod
Městský úřad Nová Paka
Městský úřad Nový Bydžov

DĚKUJEME ZA PODPORU
A SPOLUPRÁCI

Městský úřad Nové Město nad Metují
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Trutnov
Městský úřad Vrchlabí

Firma Kompakt, s.r.o.

Městská policie HK

Rekreační chalupa „U Supa“

Policie ČR

Penzion Zákoutí

Probační a mediační služba Královéhradeckého kraje

Firma ORSAY

ZŠ praktická Chlumec nad Cidlinou

Firma KOPA SPORT

Okresní státní zastupitelství Hradec Králové

Snowbear Shop – Hradec Králoé

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

Crocodille ČR, spol. s r.o.

Okresní soud Hradec Králové

Slackshop.cz

Centrum podpory inkluzivního vzdělávání

RENGL, s.r.o.

ZŠ Kukleny, Hradec Králové

Transport Čepek s. r. o.

ZŠ Mandysova, Hradec Králové

AC KLUB

ZŠ Sever, Hradec Králové

JAKA SPORT HRAČKY, s.r.o.

Speciální školy HK
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