VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Výroční zpráva 2014
vystřihněte
si pexeso!

Střediska Triangl, Stopa čápa, Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská, Komunitní
centrum ZIP, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč jsou financovány z ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Vážení přátelé a kolegové,
ohlédnu-li se za předchozím rokem, mám upřímnou
radost z celé naší práce. Rok 2014 se v naší organizaci nesl především v duchu posílení propagace organizace. Toho jsme dosáhli prostřednictvím reklamy
na zadní části autobusu Student agency či představením širokého spektra našich aktivit na vlnách Rádia Applaus. Největší úspěch pak zaznamenal první
ročník Dne s úsměvem, kde jsme šesti stům malým a
velkým účastníkům nabídli program pro celou rodinu,
a zároveň upozornili na nepříznivé podmínky života
některých dětí.
Naším cílem bylo také přispívat k funkční praxi v oblasti sociálního bydlení. Ve správě jsme měli čtyři
sociální byty, doprovázeli klienty i na ubytovně Brněnská a stali se zakládajícím členem spolku Platformy pro sociální bydlení.

Mezi všemi výše zmíněnými aktivitami pak byla
každodenní práce sociálních pracovníků organizace, která je často jako na houpačce – chvíle nadšení
z úspěchu střídají chvíle beznaděje. O to víc si vážím práce mých kolegů, kteří ve své profesi musí investovat kus sebe. Děkuji jim za jejich profesionální
a lidský přístup ke klientům. Děkuji také všem spolupracujícím institucím, které se s námi snažily hledat
efektivnější způsoby řešení obtížných situací klientů.
V neposlední řadě patří můj dík všem partnerům, donátorům ale i dobrovolníkům za to, že vnímají naše
služby jako smysluplné a potřebné, a podporují je jak
finančně, tak svým volným časem.
Všem pracovníkům organizace přeji neutuchající
energii pro dobrou věc, kterou Občanské sdružení
Salinger vykonává.

Mgr. Iva Rosíková
Ředitelka organizace

Pověření k sociálně právní ochraně dětí   .   . 38
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Organizační struktura

Historické mezníky

Organizační struktura

Historické mezníky
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ MODRÝ POMERANČ

VALNÁ HROMADA

KOMUNITNÍ CENTRUM
AMARO PHURD - PRAŽSKÁ

VÝBOR
ŘEDITELKA ORGANIZACE

KOMUNITNÍ CENTRUM ZIP

TRIANGL

1995

19951999

provoz nízkoprahového Klubu 6
v Šimkových sadech

1997

registrace Občanského sdružení
Salinger

1998

zahájení projektu: Program
preventivních aktivit na školách

1999

zahájení projektu: Triangl

2001

získání Pověření sociálně právní
ochrany dětí

STOPA ČÁPA

2002

zahájení projektu: Setkávání
pěstounských rodin

2003

zahájení provozu projektu:
Komunitní centrum – Pražská 559,
Hradec Králové

ČINNOSTI POSKYTOVANÉ V RÁMCI
SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY
DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 SB.,
O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Alena

(referentka)
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Hanka

(projektová manažerka)

KOMERČNĚ NEBO NEKOMERČNĚ
POSKYTOVANÉ SLUŽBY NA PODPORU
FUNGUJÍCÍ RODINY

2006

2005

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

2007

střediska Triangl, NZDM Modrý
Pomeranč, KC Amaro Phurd – Okružní,
KC Amaro Phurd – Pražská a Stopa
čápa byly registrovány Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje jako
sociální služby

20092010

zapojení do projektu QMSS – Systém
řízení kvality sociálních služeb

2010

zahájení provozu Centra přátelského
rodině – Budulínek

zahájení provozu projektu:
Nízkoprahové centrum pro děti
a mládež

CENTRUM PŘÁTELSKÉ
RODINĚ BUDULÍNEK

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

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

slavnostní předání sociálního
automobilu
2011

rozšíření Pověření sociálně právní
ochrany dětí

2012

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

zahájení projektu: Uplatňování
standardů kvality v nízkoprahových
zařízeních Královéhradeckého kraje

2013

zahájení provozu 4 sociálních bytů
jako jeden ze stupňů prostupného
bydlení

zahájení provozu projektu:
Komunitní centrum – Okružní 873,
Hradec Králové

2014

Den s úsměvem - 1. ročník
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Centrum přátelské rodině Budulínek

CENTRUM
PŘÁTELSKÉ
RODINĚ
BUDULÍNEK

Poslání
Naše centrum pracuje na tom, aby rodiče neměli pocit, že na to jsou sami.

Skupinového setkání využilo 672 klientů (počet klientů zahrnuje rodiče
i děti). Na toto skupinové setkání navazuje úzce i individuální poradenství.

Jsme prostorem, kde rodiče nachází pomoc, jak zprostředkovanou (návaznost na další naše služby – Triangl, Stopa čápa …, máme informační
portál, kde rodiče najdou letáčky dalších služeb v Hradci Králové) tak přímou, byli jsme tu pro rodiče, když neměli hlídání, cítili se hrozně, „nezvládali“…

4.Navazující individuální sezení – psychoterapie a koučink, laktační
poradenství
V rozsahu 82 individuálních sezení v rámci psychoterapie a koučinku.
Oblasti laktačního poradenství se využilo celkem 45 krát.
5.Hlídání dětí (doprovodná služba)

Naše aktivity, kterými jsme se v roce 2014 snažili pomoct
1. Přednáška pro budoucí rodiče
V rámci této aktivity jsme realizovali 12 přednášek věnovaných těhotenství, porodu a šestinedělí s 3 tematickými okruhy:
 těhotenství a jeho úskalí,
 porod a případné komplikace,
 šestinedělí a péče o kojence.

Hlídání dětí v herně centra bylo v roce 2014 zajištěno jako doprovodná
aktivita k ostatním aktivitám realizovaným v rámci projektu (cyklus přednášek, poradenské aktivity, poradenství). Služba je personálně zajištěna pedagogy VČ (hlídací „tety“, „strejdové“). Další aktivitou, při které má
centrum zájem zajistit doprovodnou službu hlídání, jsou aktivity spolupracujících subjektů (např. Stopa čápa). Dále jsme spolupracovali s předškolními zařízeními, která měli příležitost v centru svou činnost bezplatně
rodičům prezentovat (lesní školky, jazykové školky atd.) Celkem za rok
2014 využilo našich služeb hlídání za doprovodu rodiče 10 368 klientů,
placeného hlídání využilo 660 klientů.

Cíle
1. Preventivní: podpora rodičovství, zvládání změn rolí při příchodu dítěte. Centrum je prostorem
pro odreagování se, odpočinutí či
sdílení starostí i radostí s ostatními rodiči.
2. Informační: místo pro rodiče,
pro poskytnutí informací o dalších organizacích a specialistech
působících v této oblasti. Představujeme v našem prostoru nové
projekty pro rodiče i děti, rodiče se
tu setkávají s informacemi o alternativním vzdělávání, o nabídce
zajímavých kurzů či workshopů
s pedagogy, psychology a dalšími
specialisty.
3. Volnočasový: Komerční i nekomerční nabídka volnočasových
aktivit pro rodiny s dětmi.

2. Kurz motorického vývoje dítěte od 1 roku do 3 let
Aktivita kurz je zaměřena především na podporu motorického vývoje dítěte. V rámci této aktivity byly nabízeny 3 úrovně kurzu, a to v závislosti
na věku dítěte (od šestinedělí do 1 roku věku, od 1 do 2 let, od 2 let).
3. Poradenství skupinové a individuální

Míša

(koordinátorka)
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V roce 2014 se uskutečňovalo skupinové sezení, které se zaměřovalo na:
psychoterapie, somatická psychoterapie – práce s tělem, metody zvládání stresu a relaxace, metody mindfulness, koučink, facilitace skupinových
procesů, mentální trénink, projektivní diagnostické techniky, imaginace,
sdílení, arteterapie.

Aktivity
1.	Pobyt s rodičem v prostoru centra.
2.	Pobyt dítěte bez rodiče v prostoru centra.
3.	Jednorázové akce – Masopust, Den matek, Den
dětí, Den rodiny, Mikuláš nejen pro děti, ale i pro maminky , Den s úsměvem, Odpoledne pro maminky…
4.	Volnočasové aktivity: V roce 2014 jsme nabízeli jak
komerční tak nekomerční aktivity a byli to například:

	těhotenské kurzy (přednášky, cvičení)
	cvičení po porodu
	psychomotorické cvičení maminky s dětmi od
1 roku, od 2 let
	šťastná máma s přehledem (skupinové sezení
s psychoterapeutkou a koučem)
	individuální rodinná terapie
	individuální koučink
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Kontaktní údaje střediska
Statistika za rok 2014
Počet rodin celkem:
500
Počet poskytnutých služeb: 12946

Centrum přátelské rodině
Budulínek
Třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 221 038, 776 242 385
E-mail: budulinek@salinger.cz

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou pro nás
především budoucí rodiče a rodiče
s dětmi od narození po 5 let věku
dítěte.

Otevírací doba
Pondělí – pátek 9.00 – 19.00
hodin.
V období listopad – březen
rozšířená pracovní doba o neděli
15.00 – 18.00 hodin.

Celých devět měsíců jsem se těšila
na to, až přijdeš na svět a teď nevím, co s Tebou. Jsem nevyspalá,
permanentně unavená, vypadám
jak strašidlo, vypadávají mi vlasy,
šedivá pleť …. Ani ta váha se nechce hnout. A ty pořád pláčeš…
Jak to ty maminky dělají? Nevím si
rady. Pavel chodí z práce čím dál
déle, o tom, aby mi pomohl, není
ani řeč, prostě klasika. Cítím se
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sama, ošklivá. Našla jsem si teď
na webu, že můžu cvičit už teď po
šestinedělí, tak to zkusím, aspoň
postavu dám do kupy… Cvičení
bylo fajn, ale ještě víc mne překvapilo, co bylo potom. Nějaký kurz
„Maminky v pohodě“, to asi bude
plno řečí o tom, jak si mám užívat
mateřství a další ty věci. Ale návod,
jak to provést bude zase jen samá
ideální teorie… Docela mne to pře-

kvapilo, celou dobu jsme si povídali
o nás, o maminkách. Zkoušeli jsme
spolu možnosti relaxace, tlakovou
masáž, relaxaci pomocí dechu.
Všechno zvládnu i doma, nic komplikovaného. Hlavně jsem se ocitla
ve skupině souznějících maminek,
nejsem na to sama, připadala jsem
si tak odpočatá jako už dlouho ne…
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Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská

KOMUNITNÍ
CENTRUM
AMARO
PHURDPRAŽSKÁ

Programy

Poslání

Hlavní spojnicí nabízených činností je práce s rodinami v jejich přirozeném prostředí.

Podpora a pomoc rodinám sociálně vyloučeným či ohroženým sociálním
vyloučením z Hradce Králové. Pomáháme rodinám v situacích, s nimiž si
samy nevědí rady a učíme je potřebným dovednostem a znalostem, aby
se samy mohly podílet na zlepšování svých životních podmínek.

CIKNE (3 – 6 let)
Práce s předškolními dětmi s cílem získání dovedností, vědomostí a schopností nezbytných
pro zvládnutí zápisu do první třídy
běžné základní školy a úspěšné
zahájení povinné školní docházky
(dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání).
Součástí programu jsou také konzultace s rodiči a návštěvy v rodinách.

Cílová skupina
Pracujeme s rodinami, které se nacházejí v obtížné životní situaci (mají
nedůstojné bytové podmínky, problémy s dluhy, nezaměstnaností, řeší
vzdělávací či výchovné problémy, jsou závislé na sociálních dávkách, patří k minoritním skupinám apod.) a je pro ně proto nesnadné zapojení se
do běžného života většinové společnosti. Nabízíme programy, které jsou
určené pro děti už od 3 let, horní věková hranice není omezena.

BARE (6 – 15 či do ukončení povinné školní docházky)
Jádro programu tvoří preventivní
aktivity, smysluplného trávení volného času v bezpečném prostoru,
práce s didaktickými hrami, pomoc
s nácvikem nových dovedností,
s přípravou do školy apod. Komplexní řešení vzdělávacích problémů nabízí Individuální příprava
do školy v rodinách, která probíhá
za spolupráce pedagoga s rodiči
a třídními učiteli klientů.

GOĎAVER (15 – x let)
Pomoc klientům k lepší orientaci
v běžném životě a základní sociální poradenství. Důležitou součástí
aktivit je práce v přirozeném prostředí klientů, pravidelný monitoring. V rámci terénní formy nabízíme klientům doprovody do institucí
návazné sociální sítě, pomáháme
jim v jednání na úřadech a dojíždíme za nimi do jejich domovů.

Mirka

(vedoucí)

Statistika za rok 2014
Počet klientů
237
Počet kontaktů
4940
Počet poskytnutých služeb 10310

Míša
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Maruš

Šárka

Monika

Sociální byty
Úspěšný start rodin znevýhodněných na bytovém trhu ke stabilizaci bytových podmínek a získání vlastního domova. „Žili jsme na ubytovně na
kraji Hradce Králové, neměli jsme ani vlastní záchod. Podařilo se nám
získat sociální byt a brzy také práci. Teď už jsme v normálním městském
bytě. Podařilo se nám za rok hodně dobrých věcí.“

Sabča
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V roce 2014 se nám podařilo
 Zahájení poskytování služeb v Třebechovicích pod Orebem.
 Obohacení programů pro děti o artefiletiku, muzikoterapii
a bajkoterapii.
 Nalézt vlastní domov dvěma rodinám ze sociálních bytů i práci
dospělým v jedné rodině.
 Díky stabilizaci v sociálním bytě, nalézt také práci oběma dospělým
členům rodiny.
 Zvýšení počtu rodin zapojených do přípravy do školy v rodinách.
 Rozšíření spolupráce s návaznou sociální sítí.

Kontaktní údaje střediska
Komunitní centrum
Amaro Phurd-Pražská
Registrovaná sociální služba;
identifikátor: 4467429
Pražská třída 559
500 04 Hradec Králové 4
Tel: 495 530 364, 777 807 051
E-mail: kc.prazska@salinger.cz

Jsem neslyšící matka 4 dětí. Dostala jsem se do dluhů a nevěděla
jsem si rady. S pomocí holek z terénu a tlumočnice se mi podařilo
začít své dluhy platit a zorientovat
se v nich.

Nevěděli jsme si rady, jak na kluka, aby ho bavila škola a zajímal se o učení. Kamarádka nám poradila, že komunitní centrum nabízí doučování
v rodinách. Tak jsme to zkusili. Kluka začalo učení bavit, protože se učí
zábavnou formou. K paní učitelce máme důvěru a víc teď mluvíme i se
školou. Největší radost máme všichni ze zlepšení známek.
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NZDM
MODRÝ
POMERANČ

NZDM Modrý pomeranč

eSko
Nízkoprahový klub pro děti a mládež od 7 do 21 let v Selicharově ulici.

Doprovázíme mladé lidi na
cestě k dospělosti.

Klub eSko je rozčleněný podle věkových skupin, a to na klub pro děti od
7 do 15 let a na klub pro mládež od 13 do 21 let.
eFko
Nízkoprahový klub pro děti a mládež od 9 do 17 let ve Formánkově ulici.

Zuzana

Poslání

Cílová skupina

Pracujeme v přirozeném prostředí (sídliště, parky) našich klientů. Vždy
v pátek od 14:00 do 18:00 dva terénní pracovníci monitorují chování mládeže v lokalitě Moravské Předměstí, nabízí možnosti smysluplného trávení volného času, pomoc a podporu při řešení životních událostí.

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

Naší cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 7 do 21 let, kteří po-

Online terén

chází z komplikovaného nebo znevýhodněného rodinného prostředí, na-

Jsme pro klienty dostupní prostřednictvím internetové sociální sítě Facebook. Online terén slouží jako prostředek k navazování a prohlubování
kontaktů s klienty – reaguje na běžné situace ze života klienta. Má preventivní charakter - upozorňuje na nevhodné vkládání příspěvků, mapuje
a řeší kyberšikanu.

cházejí se v obtížných sociálních vztazích, mají problémy ve škole, chovají se v rozporu se společenskými normami a nemají kde a jak bezpečně
trávit volný čas.

Radka

Kateřina
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Terén Modrý pomeranč

Michal

Nikola

Petra

Daniela

Jana

(vedoucí)
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Co nabízíme?
…podporu, pomoc, pochopení…
 Doprovázíme při řešení těžkých životních situací
 Nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času s vrstevníky
 Podporujeme nápady a aktivity našich klientů

Statistika za rok 2014
Počet klientů
494
Počet kontaktů/návštěv
5131
Počet poskytnutých služeb 15125

 Pořádáme preventivní programy
 Pomáháme s přípravou do školy a na budoucí povolání

Kontaktní údaje střediska
NZDM Modrý pomeranč
Registrovaná sociální služba,
identifikátor: 8411392
Formánkova 437
500 11 Hradec Králové
Tel. 495 453 101, 777 041 030
E-mail: nizkoprahove.centrum@
salinger.cz
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Ahoj, jmenuju se Renča, je mi 13.

li a chtěli se rozvést. Vůbec jsem

Do klubu mě přivedly kámošky a už

tomu nerozuměla, doma to bylo

sem chodím 2 roky. Často zůstá-

šílený, nešlo mi to ve škole, utíka-

vám sama doma a nudím se. Tady

la jsem do klubu. Pracovníci si se

je mi fajn, je tu co dělat a pracov-

mnou o tom povídali, nějak jsem to

níci jsou v pohodě. Můžu si s nima

pochopila a teď se cítím líp, i škola

o všem povídat. Nejvíc mi tady

zas ok. Zatím jsou naši spolu, tak

pomohli, když se naši pořád háda-

uvidíme...
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Komunitní centrum ZIP
Kdy nás kde potkáte

KOMUNITNÍ
CENTRUM
ZIP

Popis služby
Naše služba je určena rodinám
s dětmi od 3 let, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci, jejímž důsledkem je nebo může být
ztráta bydlení či sociální vyloučení.
Nabízenými činnostmi pomáháme
rodičům lépe se uplatnit na trhu

Hana
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Libor

Poslání
Komunitní centrum ZIP je nepobytová služba, nabízíme bezplatnou
sociální službu pro rodiny s dětmi
z Hradecka, které jsou ohrožené
sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené.

práce, zorientovat se ve vlastní
finanční situaci, při komunikaci
s úřady a školami. Dětem nabízíme doučování buď v komunitním
centru, nebo přímo v rodině, kdy
se do přípravy do školy zapojují
i rodiče. S dospívajícími naopak
řešíme ukončení školy, nástup do
nové školy či na trh práce. Zároveň

Zuzana

Anna

PO, ÚT, ČT, PÁ: 10:00 – 13:00
Poradenství (KC ZIP Pospíšilova)
PO – PÁ: 13:30 – 15:00 doučování
(KC ZIP - Pospíšilova)
PO – PÁ: 15:00 – 17:00 klub/
workshop (KC ZIP - Pospíšilova)
PO, ÚT, ČT: 12:30 – 17:00 terén ubytovna Brněnská
ST: 13:00 – 17:00 terén - Smiřice

nabízíme celým rodinám možnost
aktivně se podílet na společném
trávení volného času.
V rámci Hradce Králové působíme nejen u nás na klubu, ale i na
ubytovně Brněnská a jezdíme i do
rodin. Zároveň jednou týdně dojíždíme do Smiřic do jednotlivých rodin na individuální doučování dětí.

Monika

Vendula

Kontaktní údaje
Statistika za rok 2014
Počet klientů:
349
Počet kontaktů:
5055
Počet poskytnutých služeb: 8807

Šárka

Komunitní centrum ZIP
Registrovaná sociální služba;
identifikátor: 4533728
Pospíšilova 698 (vchod z Okružní)
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 510 208, 774 807 052
E-mail: kc.zip@salinger.cz

(vedoucí)

Cílová skupina
 Rodiny s dětmi z Hradce Králové ve věku 3 – 65 let
 Rodiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci kvůli nevhodným
podmínkám pro bydlení, z důvodu nezaměstnanosti, finančních obtíží,
dluhů, problémům v komunikaci s úřady a dalším obtížím
 Rodiny sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
(komunity, romské rodiny)
 Rodiny, jejichž děti mají problémy se školní docházkou a přípravou do
školy a na budoucí povolání

Do Hradce Králové jsem se přestě-

jsem se seznámila se sociálními

tovny jsem se musela odstěhovat.

hovala před několika lety. Vyrostla

pracovníky. Ti mi začali pomáhat,

Potom jsme nějakou dobu bydleli

jsem v dětském domově a bohužel

protože si někdy nevím s něčím

po hrozných podnájmech, navíc

otěhotněla moc mladá. V té době

rady, třeba s bydlením a bytovými

jsem byla znova těhotná, ale pra-

jsem své děti dala k adopci. Z před-

podmínkami v Hradci Králové, ale

covníci mi pomohli. Dnes s druhem

chozího vztahu mám jednu dceru,

také s úřady a různými dokumenty.

vychováváme naše dvě dcery, po-

ale její biologický otec nefungu-

Druhovi pomohli s hledáním práce,

dařilo se mu najít práci a máme by-

je. Bydlela jsem na ubytovně, kde

dceři s přípravou do školy. Z uby-

dlení, kde můžeme v klidu žít.
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Triangl

TRIANGL

Poslání

Cíl služby

Programy

V sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, Triangl, poskytujeme pomoc a podporu rodinám v Královéhradeckém kraji, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů obtížné životní situace, kterou rodiče nedokážou
sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich
vývoje. Nabídkou odborných sociálních služeb směřujeme ke stabilizaci
rodinné situace uživatelů a pracujeme s nimi především v jejich přirozeném prostředí rodiny. Ve spolupráci s rodinou pomáháme cíleně řešit
problémy dětí ve výchovné oblasti.

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.

V programu Sanace rodiny
poskytujeme pomoc a podporu
směřující ke stabilizaci rodinného
prostředí potřebného pro zdravý
rozvoj jednotlivých členů rodiny.

společně s dětmi,
mladistvými a celou rodinou
hledáme cestu z labyrintu
problémů

Ilona
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Jana

Lada

Cílová skupina

Ancora vede mladé lidi ke kritickému náhledu na jejich protiprávní jednání, k uvědomění si
dalších obdobně zátěžových situací ohrožujících jejich další vývoj
a k získávání takových znalostí
a dovedností, které je povedou
k smysluplnějšímu životu.

Rodiny s dětmi od tří do osmnácti let z Královehradeckého kraje,
které se dostaly do obtížné životní
situace v důsledku sociálních, výchovných či výukových problémů.

Ivan

Tereza

(vedoucí)

Triangl 2 je koncipován jako dobrodružná cesta, kterou provází
Hraničář (lektor programu), během níž skupina lidí prožije 14
různých situací, ve kterých se budou muset učit rozhodovat, jakým
směrem chtějí dále jít.

S naším třináctiletým Fandou nebyly nikdy problémy. Až nyní v sedmé třídě. Začal mít neomluvené absence ve škole, domů chodil pozdě,
přestal se mnou mluvit. Otec se
o něj odmalička nezajímá. Já jsem
měla dost starostí s jeho dvěma
mladšími sourozenci a tak jsem si
této změny všimla asi dost pozdě.
Na třídní schůzky jsem nikdy neměla moc času chodit, Fanda byl

klidné tiché dítě. Ale minulý týden
jsem mluvila s naší paní kurátorkou z oddělení péče o děti. Franta
se pokusil v obchodě ukrást nějakou láhev alkoholu. Jsem z toho
celá špatná, to mi na něj nesedí.
Chytili ho, policie to předala kurátorce. Cítila jsem, že sama mu
nebudu umět pomoci. Paní kurátorka nám nabídla sociální službu
Sanace rodiny. Chodí k nám domů

Statistika za rok 2014
Počet klientů
478
Počet kontaktů
5654
Počet poskytnutých služeb 9187

Kontaktní údaje střediska
Triangl
Registrovaná sociální služba;
identifikátor 9659243
Třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové 2
Tel. 495 426 224, 774 807 011
E-mail: triangl@salinger.cz

sociální pracovnice z Občanského
sdružení Salinger. Jedenkrát týdně, na jednu hodinu. Mluví s námi
dohromady a pak s Fandou sama.
Nabízí nám pomoc a podporu,
aby se Fanda nedostal do ústavní
výchovy. Fanda se už rozpovídal.
Pravděpodobně ho ve škole někdo
šikanoval. Nyní je to už lepší. Řeší
to už i škola...
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Stopa čápa
Poslání

STOPA
ČÁPA

Programy
a.	Asistovaný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou
b.	Individuální psychologická práce s dítětem: spolupracujeme
s dětskou psycholožkou, kterou
si vybrali klienti sami. Sezení
probíhají v konzultační místnosti u nás ve Stopě čápa, buď
s dítětem samotným, nebo společně s dalšími členy rodiny.
c.	Kluby pěstounů v Královéhradeckém kraji
d.	Odlehčovací služby
e.	Poradenství v oblasti sociálněprávní ochrany dětí a zejména
náhradní rodinné péče
f.	Provázení rodiny: provázení rodiny může probíhat po celou
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Prostřednictvím provázení, vzdělávání, psychické a informační
podpory pomáháme náhradním
rodinám z Královéhradeckého
kraje, aby mohly vytvořit harmonické rodinné zázemí pro všechny své členy a zajistit tak dětem
v nich žijícím optimální podmínky
pro příznivý vývoj a vstup do dospělosti.

dobu trvání pěstounské péče.
Vychází z podpory a pomoci
rodinám, většinou v jejich přirozeném prostředí domova, ale
i prostřednictvím telefonické
a e-mailové komunikace. Sociální pracovník pomáhá řešit
běžné problémové situace spojené s výchovou dětí, hospodařit
s penězi, komunikovat s úřady
a původní rodinou přijatého dítěte, orientovat se v legislativě,
vyplnit žádost o nadační příspěvek, informuje rodinu o možnostech návazných služeb.
g.	Příprava žadatelů o náhradní
rodinnou péči na převzetí dítěte
h.	Supervize rodiny: funguje pod
vedením dvoučlenného týmu
terapeutů s dlouholetými zkušenostmi. Náhradní rodičovství
přináší různé problémy a speci-

Cíl služby
Stabilní a fungující pěstounská rodina, podpora náhradních rodičů
v rozvíjení pozitivních vztahů mezi
přijatým dítětem a jeho biologickými rodiči.

Jana

fika, o které je možné podělit se
s terapeuty, získat tak náhled na
situaci a možnosti jejího řešení.
Supervize také slouží k podpoře
komunikace v rodině a vzájemnému porozumění.
i.	Víkendové pobyty pro náhradní
rodiny

Jarmila

Kateřina

Lenka

Marianna

Martin

(vedoucí)

Cílovou skupinou jsou náhradní
rodiny z Královéhradeckého kraje,
které mohou mít mimo dětí přijatých, také děti vlastní.

Zdena

Kontaktní údaje střediska
Stopa čápa
Registrovaná sociální služba;
identifikátor: 3588592
Třída Karla IV. 430
500 02, Hradec Králové 2
Tel.: 495 260 021, 773 800 292
E-mail: stopa.capa@salinger.cz

Statistika za rok 2014
Počet klientů:
208
Počet kontaktů:
1817
Počet poskytnutých služeb: 3 486

j.	Workshopy

Cílová skupina

Simona

Bylo nám kolem třiceti let, když
jsme se brali. Asi jako většina novomanželů, i my jsme se těšili, že
do rodiny brzy přijde dítě. Minimálně jedno. I přes veškerou snahu se
nám to ale s manželem nedařilo.
Rozhodli jsme se, že nebudeme
podstupovat žádná lékařská vyšetření a tento svůj sen naplní-

me adopcí dítěte. Podali jsme si
žádost, prošli přípravou a dlouho
čekali. Jednoho dne odpoledne zazvonil telefon a já jsem se dozvěděla, že budeme mít čtyřměsíčního Tomáška. V této době jsme se
poprvé nakontaktovali na středisko Stopa čápa a začali intenzivně
spolupracovat. Spousta věcí pro

nás byla nových, potřebovali jsme
informace a získat zkušenosti. Postupem času jsme se začali „usazovat“ v roli rodičů a osud tomu asi
chtěl, že jsem po necelém roce od
přijetí otěhotněla. Naše představa
o velké rodině se začala plnit.
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Další projekty

Prorodinné aktivity v náhradní rodinné péči
Poradenské služby poskytují pracovníci střediska Stopa
čápa náhradním rodinám po celý rok v rámci ambulantní i terénní otevírací doby, popřípadě se klienti mohou
individuálně domluvit na čase, který jim vyhovuje. Zájemci využívají jak konzultace osobní, tak e-mailové či
telefonické.

Během podzimních prázdnin jsme pro děti připravili pobyt na Horské boudě Číhalka a druhým rokem jsme nabídli letní dětský tábor, který se uskutečnil v Rekreačním
areálu Horalka. Novinkou v programech se stal pobyt
pro děti ve věku 14 až 18 let. Ubytování poskytla chalupa „U Supa“ v Deštném v Orlických horách.

Od února 2014 se nám podařilo zorganizovat 21 klubů pěstounů ve městech: Hradec Králové, Rychnov
nad Kněžnou a Jičín. Z témat si můžeme připomenout:
„O správné výživě dětí“, „Agresivita a impulzivita“, „Období dospívání“, „Školní zralost“, „Děti a emoce“.

Odlehčovací služby se pravidelně nabízely také prostřednictvím doučování, hlídání dětí a víkendových pobytů.

Moderace případových konferencí, podpora
sanace rodiny v Královéhradeckém kraji
Díky projektu „Moderace případových konferencí, podpora sanace rodiny v Královéhradeckém kraji“, který
byl finančně podpořen z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV, mohlo středisko Triangl nabídnout pomoc rodinám, u nichž hrozí umístění dětí do
zařízení ústavní péče. Projekt podporuje multidiscipli-

nární spolupráci odborníků, kteří s rodinou a ohroženým
dítětem spolupracují, s cílem zhodnotit situaci dítěte
a jeho rodiny, zprostředkovat výměnu informací, a hledat společně optimální řešení, které povede k naplňování potřeb dítěte.

Počet klientů, kteří využili naše programy mimo sociální služby (Statistiky ke dni 31. 12. 2014):
Program
Klub pěstounů

Hradec Králové
Rychnov nad Kněžnou
Jičín

3 workshopy
Vzdělávací semináře
Podzimní pobyt pro děti 25. - 28. 10. 2014
Podzimní pobyt pro dospívající 14. -17. 11. 2014
Letní dětský tábor 19. - 26. 7. 2014
Víkendový pobyt Deštné v Orlických horách 11. - 13. 4. 2014
Víkendový pobyt Pec pod Sněžkou 25. - 27. 4. 2014
Víkendový pobyt Pec pod Sněžkou 16. - 18. 5. 2014
Víkendový pobyt Pec pod Sněžkou 23. - 25. 5. 2014
Víkendový pobyt Pec pod Sněžkou 13. - 15. 6. 2014
Víkendový pobyt Pec pod Sněžkou 5. - 7. 9. 2014
Víkendový pobyt Deštné v Orlických horách 12. - 14. 9. 2014
Víkendový pobyt Pec pod Sněžkou 19. - 21. 9. 2014
Víkendový pobyt Pec pod Sněžkou 26. - 28. 9. 2014
Víkendový pobyt Deštné v Orlických horách 3. - 5. 10. 2014
Poradenství v rámci SPO
26

Muži
19
14
8
8
49
13
6
18
14
12
15
14
12
17
10
12
10
13
1

Ženy
39
22
41
25
69
12
5
11
15
15
20
18
19
13
17
15
18
13
18

Celkem
58
36
49
33
118
25
11
29
29
27
35
32
31
30
27
27
28
26
19

Dohody o výkonu pěstounské péče
Občanské sdružení Salinger disponuje pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany, mimo jiné v bodě uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Tato skutečnost
umožnila lépe reagovat na potřeby členů rodin, např.
z hlediska odborných služeb, které poskytují potřebnou
podporu při výchově dětí v náhradní rodinné péči. Došlo
k navýšení počtu pořádaných akcí, které jsou realizovány za účelem vzdělávání pěstounů a odlehčení rodinné-

ho systému. Dohodu o výkonu pěstounské péče s námi
mohou uzavřít náhradní rodiny z Královéhradeckého
kraje a blízkého okolí. V rámci této oblasti jsme v uplynulém roce spolupracovali s 68 rodinami. Realizovali
jsme 6 víkendových pobytů, 6 sobotních vzdělávacích
seminářů a 3 pobyty pro děti. Velký ohlas mezi dětmi
měl nově zařazený víkendový pobyt pro dospívající.
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Letní rekreačně výchovný tábor pro děti ze sociálně slabých rodin

Pojďte do školky!

Pojďte do školky! má za sebou další rok realizace

Úspěšně pokračovala i další aktivita zaměřená na realizaci předškolního klubu, kde pracovníci připravují
děti se sociálním znevýhodněním na vstup do základní
školy. Klub „U Piškota“ přinesl první výsledky v podobě
10 dětí, které se díky dlouhodobému cílenému vedení
úspěšně podařilo připravit na zápis do první třídy běžné
základní školy. Nově jsme také začali realizovat ojedinělou aktivitu „doučování“ předškoláků v rodinách.
V oblasti aktivity zaměřené na systematickou péči
v oblasti vzdělávání dětí, které často propadají systém
vzdělávání, jsme iniciovali vznik pracovní skupiny, v níž
se sešla řada odborníků. Skupina se na pěti setká-

Lucka

Táňa

Projekt Pojďte do školky!, který realizujeme společně se
společností Člověk v tísni, o.p.s., má za sebou druhý rok
své realizace. A že to byl rok úspěšný!
Významnou aktivitou byly vzdělávací semináře, které jsme po celý rok pořádali pro učitelky mateřských
škol i další odborné pracovníky. Proběhlo celkem šest
dvoudenních seminářů zaměřených na aktuální témata
inkluzivního vzdělávání. Velký zájem byl o kurzy konceptuálního učení pojednávající o ojedinělé výukové

Zuzka

metodě Grunnlaget a pozadu nezůstaly ani kurzy zaměřené na rozvoj prosociálních, čtenářských i jazykových
dovedností či kurzu zaměřeného na respektující komunikaci s rodiči. Účast na těchto seminářích atakovala
hranici 100 účastníků, kteří si odnesli rozličné znalosti,
dovednosti i doporučení na pomůcky a další výukové
materiály. Mnoho účastníků si chválilo kvalitu lektorů
a vysoce hodnotilo praktický přínos poznatků pro využití do praxe.

Letní rekreačně výchovný tábor pro děti ze
sociálně slabých rodin
Za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové
jsme v roce 2014 uspořádali letní rekreačně výchovný
tábor pro děti ze sociálně slabých rodin. Pobyt se konal v termínu 9. – 19. srpna 2014 v rekreačním areálu
Ostružno u Jičína, poblíž Prachovských skal. Účastníci
tábora byli děti a dospívající ve věku 7 – 15 let.
Děti byly vybírány pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí MmHK. Hlavními kritérii pro výběr byly
nižší sociální úroveň rodiny nebo drobné výchovné
problémy. Účelem tábora je výchovné působení na děti
směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování
a získání potřebných společenských a hygienických
návyků, dle § 43 zákona o sociálně právní ochraně dětí
č. 359/1999 Sb.

Projekt CZ.1.07/1.2.00/43.0007 „Pojďte do školky!“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
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ních zabývala rozličnými problémy související s tímto
tématem. Kromě samotného organizování setkávání
pracovní skupiny probíhal také sběr dat. Na základě
získaných informací o cílových skupinách a celkové
situaci v Hradci Králové v této oblasti jsme zpracovali
karty potřeb a opatření. Hlavním cílem karet je zlepšení
dostupnosti předškolního vzdělávání pro děti se sociálním znevýhodněním v Hradci Králové. Věříme, že díky
zpracovaným kartám potřeb a opatření, které obsahují
konkrétní návody, je možné zapojení dětí se sociálním
znevýhodněním do předškolního vzdělávání ještě více
pozitivně ovlivnit.

Program tábora byl koncipován jako celotáborová hra
s názvem „Hra o trůny“. Cílem jednotlivých her a aktivit bylo především vytvoření a posílení individuálních

schopností a kompetencí, jako na příklad kooperovat ve
skupině vrstevníků, navazovat přátelské vztahy, rozvíjet
jemnou i hrubou motoriku a intelektové i fyzické dovednosti.
Zaměřením letního rekreačně výchovného tábora pro
děti ze sociálně slabých rodin bylo poskytnout dětem
kvalitní podněty, podporu a zájem o jejich osobu. Důležitou součástí bylo také formování dětí pomocí jasného vymezení pravidel chování vůči ostatním a jejich
důsledného dodržování a vyžadovaní vedoucími. V neposlední řadě byly také dětem během tábora nabízeny
různé možnosti aktivního trávení volného času, kterým
se mohou věnovat i po skončení akce.
Kromě nezapomenutelných zážitků účast na táboře bezesporu pomohla dětem k rozvoji jejich osobnosti.
Statistika: 28 dětí, 16 děvčat a 12 chlapců
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Stopa čápa „Podpora a provázení náhradních rodin z Královéhradeckého kraje“

Stopa čápa „Podpora a provázení náhradních
rodin z Královéhradeckého kraje“
Díky uvedenému projektu, který byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem 2014, se podařilo realizovat veškeré plánované aktivity, které aktivně reagovaly na potřeby
jednotlivých členů náhradních rodin z Královéhradeckého kraje.
Z výsledků individuálních rozhovorů a dotazníkových šetření vyplynul zvýšený zájem klientů o posilování svých dovedností a vědomostí prostřednictvím vzdělávacích aktivit, dále pak potřeba poskytnutí bezpečného prostředí pro
sdílení zkušeností a běžných starostí vůbec. Besedy a workshopy byly aktivity, které základní rámec těchto potřeb
naplnily. Posílili jsme dostupnost programů (supervize rodiny a individuální psychologická práce s dítětem), které
se zaměřují na vzájemné vztahy mezi členy rodiny, budování identity dítěte v náhradní rodině a jeho úspěšného
začlenění do rodinného systému.
Projekt samotný přinesl cílové skupině škálu velmi zajímavých aktivit, podpořil udržitelnost služeb a umožnil představit dané programy většímu počtu rodin. Celkově nabídl služby 40 rodičům a 55 dětem.

Můžete nás podpořit

Líbí se Vám práce Občanského sdružení
Salinger natolik, že byste se chtěli stát
jeho součástí nebo finančně přispět na
jeho činnost?
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 reditel@salinger.cz, 777 807 057.
Děkujeme.
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Kde jste o nás mohli slyšet

Kde jste o nás mohli slyšet

Web

Akce

www.orlickytydenik.cz

Seminář Psychosociální intervence v praxi na
Univerzitě Hradec Králové (30.1.)

www.kr-kralovehradecky.cz
www.regiony24.cz

Účast v pracovních skupinách

Internetová televize

Platforma pro sociální bydlení

Hradecká internetová televize (Den s úsměvem
vykouzlil dětskou radost, City Jam upozornil na
předsudky vůči mladým)

Pracovní skupina pro tvorbu komunitního plánu
– oblast rodiny s dětmi a mládež, národnostní
a etnické menšiny a osoby v obtížné životní situaci
Komunikační mosty pořádané Nadačním fondem
J&T
Systémová podpora procesů transformace systému
péče o ohrožené děti a rodiny
Tým pro děti a mládež Hradec Králové
Konzultační proces k věcnému záměru zákona
o sociálních pracovnících
Odborná pracovní skupina - projekt „Podpora
činností orgánů sociálně-právní ochrany dětí
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje“

www.streetwork.cz
www.hradeckralove.org
www.salinger.cz
www.neziskovka.cz
www.kralovehradeckenovinky.cz
www.hradecky.denik.cz

Rozhlas

www.socialnaspolocnost.sk

Rádio Applaus

www.multikultrunidialog.cz
www.romea.cz

Tisk

www.mistnikultura.cz

Noviny Broumovska

www.ohrozenedite.cz

Červenokostelecký zpravodaj
Časopis města Vrchlabí PLUS

Ostatní

Zpravodaj Hronova
Deník Jičínsko

Leták střediska, Výroční zpráva Občanského
sdružení Salinger, Zpráva o činnosti,

Pracovní skupiny pro sociální oblast Regionální
stálé konference Královéhradeckého kraje

Zpravodaj sociálních projektů

Brožura na přípravu žadatelů o NRP

Radnice

Pracovní skupina k předškolnímu vzdělávání v rámci
projektu “Pojďte do školky”

Krasnnoviny

Polep na autobuse - Student agency, s.r.o.
(únor - březen 2014)

Pracovní skupina PRAKK nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež Královéhradeckého kraje

Fakultní nemocnice Hradec Králové – aktivity pro
děti z dětského oddělení (13.2.)
BioCentrál “Všechny moje děti” - Taneční
vystoupení klientů programu Bare a ochutnávka
romského jídla v (19.3.)
Worshopy v Knihovně města Hradec Králové (7. 4.)
Dětský den “Hradec Králové - bezpečné město” (29. 5.)
Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“
(30. 5.)
Workshop pro dětské oddělení Fakultní nemocnice
Hradec Králové (2. 6.)
Orange - FreeSpace, terénní akce pro veřejnost (13. 6.)
Neformální setkání pro pracovnice/ pracovníky
OSPOD Královéhradeckého kraje pro oblast
náhradní rodinné péče (19. 6. a 16. 12.)
Mezinárodní festival - Divadlo evropských regionů
(23. - 27. 6. )
City Jam 2014, VI. ročník akce pro veřejnost (9. 9.)
Mezinárodní konference, Hradecké dny sociální
práce, UHK (10.10.)
Beseda na téma náhradní rodinná péče v Hradci
Králové (23. 10.)
Den s úsměvem (5. 10.)

Eventus pro collegis

Akce skupiny komunitního plánování - rodiny
s dětmi a mládež v Knihovně města Hradec Králové
(5. 11.)

Listy sociální práce

Týden vzdělávání dospělých (10. 11.)

časopis Arteterapie

Univerzita Hradec Králové – přednáška pro studenty
1. ročníku učitelství pro základní školy (25.11.)

Třebechovické Haló

Mikuláš pro rodiny s dětmi z Podzámčí (5. 12.)
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Finanční zpráva za rok 2014

Finanční zpráva za rok 2014
Celkové náklady
z toho:
spotřeba materiálu
spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
ostatní provozní náklady
Náklady nejvýznamnějších středisek/projektů
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč
Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská
Komunitní centrum ZIP
Triangl
Stopa čápa
Výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb. (státní příspěvek)
Pojďte do školky!
Centrum přátelské rodině Budulínek
Letní rekreačně výchovný tábor
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21 299 493,83 Kč
1 179 853,81 Kč
573 348,11 Kč
96 948,65 Kč
279 552,00 Kč
5 837,00 Kč
5 868 224,21 Kč
10 147 926,00 Kč
2 908 596,00 Kč
39 565,00 Kč
27 040,00 Kč
172 603,05 Kč

3 310 389 Kč
2 789 573 Kč
2 761 322 Kč
3 638 527 Kč
2 755 420 Kč
2 939 768 Kč
1 271 046 Kč
627 369 Kč
219 036 Kč

Celkové výnosy
z toho:
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 od MPSV ČR, tržby od
samospráv, tržby za nájemné a další služby)
provozní dotace celkem
přijaté příspěvky a dary (včetně finančních prostředků získaných
prostřednictvím státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle
zákona č. 359/1999 Sb., dále od Nadačního fondu Albert, Karla Janečka,
měst Královéhradeckého kraje, rodičů a dalších)
jiné ostatní výnosy (včetně finančních prostředků získaných na realizaci
projektu Pojďte do školky!, který je financován prostřednictvím Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - finanční prostředky z ESF
a rozpočtu České republiky, smlouva o partnerství - Člověk v tísni, o. p. s.)
úroky
členské příspěvky
kurzové zisky
Nejvýznamnější poskytovatelé dotací
MPSV ČR (Dotační program na podporu sociálních služeb)
Statutární město Hradec Králové
MPSV ČR (Dotační program Rodina a ochrana práv dětí)
Královéhradecký kraj
MŠMT ČR
Úřad vlády České republiky
hospodářský výsledek po zdanění

21 750 552,20 Kč

12 391 933,26 Kč

4 996 737,00 Kč
3 076 103,83 Kč

1 277 382,92 Kč
4 870,85 Kč
3 500,00 Kč
24,34 Kč

2 861 000 Kč
780 500 Kč
512 237 Kč
400 000 Kč
240 000 Kč
200 000 Kč
451 058,37 Kč
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Donátoři

Děkujeme za podporu a spolupráci

Děkujeme za podporu a spolupráci

Donátoři

Evropský sociální fond

Královéhradecký kraj

Statutární město Hradec Králové

Město Jičín

Město Nová Paka

Město Nové Město nad Metují

Město Nový Bydžov

Město Smiřice

Město Broumov

Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR

Nadační fond Albert

AC klub Hradec Králové
Agentura Time4fun, s.r.o
ALBI, a. s.
Atomrat, s.r.o.
Bio Central
Bravo
Crocodille ČR, spol. s.r.o.
Časopis ABC
ČEZ, a.s.
Diecézní katolická charita Hradec
Králové - Dobrovolnické centrum
Emado Hradec Králové, s.r.o.
Fokus, s.r.o.
Hradecké centrum pro osoby se
sluchovým postižením o.p.s.
HORNBACH MAUMARKT CS spol.,
s.r.o.
JAKA SPORT HRAČKY, s.r.o.
Jana Ješinová - Dům tapet

KMS Moravské Předměstí - Jih
Knihkupectví Kosmas
Knihovna města Hradec Králové
Knihy Dobrovský
Kompakt, s.r.o.
Městská policie Hradec Králové
Město Třebechovice pod Orebem
Národní vzdělávací fond ve spolupráci s Českou asociací streetwork
Neziskovky.cz
NOMA nábytek
Palačinkárna U Iris
Papírnictví Tomáš Polák (ul. Karla
IV.)
Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje
Pepino
Policie ČR
POLSTRIN DESIGN spol. s.r.o.

Rádio Blaník
Snowbear shop Hradec Králové
Student agency, s.r.o.
TAP nábytek
Technické služby Hradec Králové
Toi Toi, sanitární systémy, s.r.o.
Univerzita Hradec Králové
Úřad práce Hradec Králové
Výtvarné hračky (ul. Pospíšilova)
Klub deskových her poutník
Lanový park Hradec Králové
Vyšší odborná škola zdravotnická
a střední odborná škola HK
Základní škola a Mateřská škola,
Hradec Králové - Svobodné dvory
Základní škola Josefa Gočára
Základní škola Kukleny
Základní škola Mandysova
Základní škola Štefánikova

Manželé Hiebschovi
Neradová Lada, Mgr.
Petrová Nikola
Polreich Martin
Přibylová Hana
Remešová Zuzana
Ryšávková Jana
Semeráková Dagmar
Silovská Kateřina

Snížková Eva
Spišáková Karolína
Šafránková Lucie
Šebková Veronika
Škarytková Karolína
Štursa Michal, Mgr.
Šupková Nela
Těšitel Martin
Záhoříková Zuzana

Jednotlivci
Ministerstvo vnitra ČR

Úřad práce České republiky

Úřad vlády ČR – Rada vlády pro
záležitosti romské menšiny
Nadační fond Agrofert
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Nadace Karla Janečka

Čepek Jan
Fiedlerová Petra
Hanuš Jaromír
Kneřová Tereza
Kryspínová Štěpánka
Kříž Martin
Lender Jan
Málková Monika
Malý Miloš
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Pověření k sociálně právní ochraně dětí

Občanské sdružení Salinger je pověřeno 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 může 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
38

problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu (§ 11
odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.)
Organizace pořádá přednášky, semináře či kurzy zaměřené např. nácviku komunikace s dítětem, výchova dítěte, péče o dítě jiného etnika apod. Vždy je jasně vymezen
okruh osob, pro které je přednáška určena. Zajišťujeme
vhodné prostředí pro pořádání přednášek a kurzů. U většiny přednášek je také zajištěn doprovodný program pro
děti. Realizováno 40 vzdělávacích akcí. ⊜ ⧁ ⊛ ⦶
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. šikany,
zneužití návykových látek, zanedbávání školní docházky,
internet apod. Realizováno 194 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,
Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská a Komunitní
centrum ZIP. Střediska jsou především určena ohroženým
dětem, kterým nabízí výchovné programy, využití volného
času, rozvoj sociálních dovedností. ⊛ ⊙ ⊜ ⦶
Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro
děti (§ 43 zákona č. 359/1999 Sb.)
Tábor je zaměřen na výchovné působení na děti směřující
k odstranění nebo potlačení poruch chování a získání potřebných společenských a hygienických návyků. Klademe
důraz na personální obsazení jak vedoucích, tak praktikantů a na jejich zkušenosti v práci s dětmi. Hry zaměřujeme na rozvoj motoriky, sociálních dovedností – jako
je kooperace v týmu, navazování vztahu mezi vrstevníky,
a také intelektových a fyzických dovedností. ⦿

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 získalo Občanské sdružení Salinger
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. Časová dotace činí 48 hodin. Při
prvním setkání sdělují účastnicí svá očekávání o průběhu
přípravy. Na konci pak hodnotí míru naplnění svých představ. Příprav se účastí jak budoucí osvojitelé, tak pěstouni.
Obsahem programu jsou 2 víkendová setkání realizovaná
ve skupině, návštěva Dětského centra – Dvůr Králové nad
Labem a individuální setkání s terapeuty. ⧁
Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům
o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným
stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům a pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte o pěstounské péče (§11 odst. 1 písm. d), §11 odst. 2
písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.)
Po celou dobu spolupráce poskytujeme žadatelům poradenství ve věcech týkající se přípravy i převzetí dítěte do
rodiny. Mohou se na nás obrátit zájemci o osvojení, stejně
tak zájemci o pěstounskou péči. Vzájemná komunikace
pracovníků a žadatelů probíhá prostřednictvím telefonu,
e-mailu a osobních setkání. ⧁
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující,
s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona č. 359/1999 Sb.), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud
osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba

povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Po uzavření -dohody o výkonu pěstounské péče- je každé
rodině přidělena doprovázející klíčová sociální pracovnice. S ní 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
Občanského sdružení Salinger přizváni jako hosté. ⧁

Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2 zákona
č. 359/1999 Sb., kterým je třeba zajistit péči v náhradním
rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností (§ 19a odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. h)
zákona č. 359/1999 Sb.)
Tato činnost je vykonávána vytipováním dětí vhodných do
náhradní rodinné péče. ⧁

Místa poskytování:
⊙ NZDM Modrý pomeranč
⦶ Komunitní Centrum ZIP
⊜ Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská
⧁ Stopa Čápa
⦹ Triangl
⊛ Centrum přátelské rodině Budulínek
⦿ Občanské sdružení Salinger

39

Fotogalerie

FOTO
GALERIE

40

41

Občanské sdružení Salinger
vedené u Krajského soudu
v Hradci Králové pod sp. zn. L 3261
Gočárova třída 760
500 02 Hradec Králové
IČ: 67440185
DIČ: neplátce
Tel.: 495 267 249
e-mail: reditel@salinger.cz
www.salinger.cz
Bankovní spojení: 1080693349/0800
(Česká spořitelna, a. s.)
Grafické zpracování:
Václav Krejčí / www.ftgrf.cz
Květen 2015

