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Úvodní slovo
Vážení přátelé a kolegové,

do rukou se Vám dostává Výroční zpráva organizace Salinger, z.s. za rok 2015. Rádi bychom Vám 
prostřednictvím následujících řádků přiblížili každodenní práci všech zaměstnanců a dobrovolníků, která 
se nese v duchu našeho motta – „Úsměv dítěte…víme, proč to děláme!“. 

Rokem 2015 vstoupil „Salinger“ do pomyslné dospělosti a oslavili jsme 18 let aktivní sociální práce s dětmi, 
mládeží a jejich rodinami.  V průběhu našeho fungování jsme často jako první přicházeli s nabídkou nových 
služeb a aktivit a zkoušeli jejich efektivitu v praxi. Jedním z takových projektů byl i Letní rekreačně výchovný 
tábor pořádaný ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové, který dal mimo jiné před zmiňovanými 
osmnácti lety podnět ke vzniku organizace Občanské sdružení Salinger. Tak jako rodič dává dítěti v určitém 
věku volnost, aby mělo prostor stát se dospělým, rozhodli jsme se i my předat žezlo v realizaci tohoto 
projektu dalším organizacím a dát „našemu dítěti“ možnost naučit se novým věcem, díky kterým bude 
i nadále dělat děti šťastnějšími. 

Předcházející rok je pro nás také symbolem změny názvu organizace - z Občanského sdružení Salinger 
se stává Salinger, z.s. Změnou názvu však neměníme hlavní činnost organizace. Naopak vnímáme rok 2016 
jako rok, kdy budeme posilovat to, u čeho věříme, že zde má své místo – dostupné bydlení, předškolní a školní 
vzdělávání, finanční stabilita rodin, práce s biologickou rodinou, práce s dětmi a mládeží, podpora rodin 
pěstounských a zvyšování sebevědomí rodičů navracejících se z mateřské a rodičovské dovolené. Aby se 
nám vše tohle dařilo, je zapotřebí každodenní úsilí všech zapojených subjektů, pracovníků, dobrovolníků… 
Jsem proto velmi vděčná za nasazení a přístup svých kolegů, kteří přes všechny těžkosti a změny, které nás 
potkávají, stále tvoří silný tým. Jsem ráda, že lidem v naší organizaci nechybí srdce a nad věcmi, které dělají, 
také přemýšlí. Díky Vám všem.

Děkuji také donátorům, partnerům, spolupracujícím institucím a jednotlivcům, kteří nás podporují. Díky 
Vám se nám daří stabilizovat vše dobré a osvědčené a posouvat naše nápady a myšlenky rozvoje k reálnosti. 

Mgr. Iva Rosíková
ředitelka organizace
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Historické mezníky
1995

1995 –
1999

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2009 – 
2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

provoz nízkoprahového Klubu 6 
v Šimkových sadech

registrace Občanského sdružení Salinger

zahájení projektu: Program 
preventivních aktivit na školách

zahájení projektu: Triangl
získání Pověření sociálně právní ochrany 
dětí

zahájení provozu projektu:
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

zahájení projektu: Setkávání 
pěstounských rodin

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

zahájení projektu: Uplatňování 
standardů kvality v nízkoprahových 
zařízeních Královéhradeckého kraje

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

zahájení projektu: Zkusit to spolu

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

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

zapojení do projektu QMSS – Systém 
řízení kvality sociálních služeb

zahájení provozu Centra přátelského 
rodině – Budulínek

slavnostní převzetí sociálního
automobilu

rozšíření Pověření sociálně právní 
ochrany dětí

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

zahájení provozu 4 sociálních bytů jako 
jeden ze stupňů prostupného bydlení

Den s úsměvem - 1. ročník

Změna názvu na Salinger, z.s.

Organizační struktura

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

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

KOMERČNĚ NEBO NEKOMERČNĚ POSKYTOVANÉ SLUŽBY NA PODPORU 
FUNGUJÍCÍ RODINY
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2. Poradenství skupinové a individuální

Uskutečňujeme skupinové sezení, které se zaměřuje na: psychoterapii, somatickou psychoterapii – práce 
s tělem, metody zvládání stresu a relaxace, metody mindfulness, koučink individuální, facilitace skupinových 
procesů, mentální trénink, projektivní diagnostické techniky, imaginace, sdílení, arteterapie.
Na toto skupinové poradenství navazuje úzce i individuální poradenství. 

3. Hlídání dětí (doprovodná služba)

Hlídání dětí je v herně zajištěno jako doprovodná činnost k ostatním aktivitám realizovaným v rámci 
projektu (cyklus přednášek, poradenské aktivity). 
Budulínek také nabízí odlehčovací aktivity pro klienty odborných služeb našich dalších středisek.

Statistika za rok 2015

Počet klientů     532  Počet návštěv     10075  Počet poskytnutých služeb     19024

Kontaktní údaje střediska

Centrum přátelské rodině Budulínek

třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové

495 221 038, 776 242 385

budulinek@salinger.cz

Poslání 

Pierre Daninos řekl: „Tlak, kterému je celý den vystavena matka tří dětí od 4 do 10 let je takový, že v porovnání 
s ním se může pracovní den ředitele továrny považovat za oddechový čas.“ Naším posláním je rodiče na toto 
období připravit nebo jim podat pomocnou ruku.

Cílová skupina

Cílovou skupinou střediska jsou rodiny (rodiče) s dětmi (především předškolního věku) z Hradce Králové 
a matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené.

Co nabízíme?

…místo přátelské rodině…

 • Připravujeme rodiče na rodičovství.
 • Upozorňujeme na možná úskalí, která rodičovství přináší.
 • Nabízíme přirozené prostředí, kde rodiče mohou sdílet problémy v péči o dítě…
 • Podporujeme rodiče v odpovědném přístupu k výchově dětí a ukazujeme, jak se vyhnout chybám 

ve výchově.
 • Posilujeme sebevědomí rodiče.
 • Pohlídáme.

Aktivity

1. Kurz motorického vývoje dítěte do 3 let

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

Centrum přátelské rodině 
Budulínek 

Chodím sem pravidelně už dva roky. Při skupi-
novém sezení jsem přiznala, že mám problémy 
s manželem, který pije a je gambler. Okamžitě mi 
podali pomocnou ruku, začali jsme pracovat při 
individuálních schůzkách s psychoterapeutkou 
a zprostředkovali mně kontakt jak s OSPODEM 
(kvůli vyhrocení situace doma), tak s organizací, 
která se na danou problematiku specializuje. 
S manželem jsme na tom začali společně praco-
vat. Vím, že v Budulínku jsem v bezpečí, můžu se 
na ně spolehnout, nejsem v tom sama…
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Programy

1. Předškolní klub 

Pomáháme předškolákům získat dovednosti, vědomosti a schopnosti nezbytné pro zvládnutí zápisu 
do první třídy běžné základní školy a úspěšně zahájit povinnou školní docházku. 

2. Bare 

Nabízíme dětem plnící povinnou školní docházku preventivní aktivity, smysluplné trávení volného času 
v bezpečném prostoru, pomoc s nácvikem nových dovedností i s přípravou do školy apod. 

3. Goďaver 

Pomáhá klientům ve věku od 15 let s řešením jejich problémů, s porozuměním různým životním situacím 
a k lepší orientaci v běžném životě.

4. Sociální byty

Umožňují rodinám stabilizaci bytových podmínek a získání vlastního domova. V roce 2015 poskytly sociální 
byty střechu nad hlavou pěti rodinám (10 dospělých a 14 dětí). Během roku se počet bytů snížil ze čtyř na 
tři a dále nás čeká předání dalších dvou bytových jednotek zpět městu. 

Statistika za rok 2015

Počet klientů     210  Počet návštěv     4702  Počet poskytnutých služeb     9439

Kontaktní údaje střediska

Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská
Registrovaná sociální služba; identifikátor: 4467429

Pražská třída 559, 500 04 Hradec Králové 

495 530 364, 777 807 051

kc.prazska@salinger.cz

Poslání 

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

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 zapojit se do běžného života 
většinové společnosti. Nabízíme programy, které jsou určené pro děti od 3 let, horní věková hranice není 
omezena.
Působíme v Hradci Králové, Třebechovicích pod Orebem a Ledcích.

Co nabízíme?

Nabízené programy zastřešují tyto základní činnosti:

 • Práce s rodinami v domácnostech, na ubytovnách a v rizikových lokalitách.
 • Doprovázení rodin do institucí (podpora při jednání s úřady, školami, lékaři a dalšími formálními 

i neformálními institucemi).
 • Základní poradenské služby dospělým osobám (stabilizace bytových a finančních podmínek, pomoc 

s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí).
 • Doučování dětí v rodinách (pravidelná příprava dětí do školy za účasti rodiče, posilování rodičovských 

kompetencí v oblasti vzdělávání dětí).
 • Monitoring problematických lokalit.

Komunitní centrum 
Amaro Phurd – Pražská 

Manžel přišel o práci a nezvládali jsme dál hradit dluhy 
a nájem. Dostali jsme se na ubytovnu a tam nás oslovili 
sociální pracovníci. Řekli jsme jim o naší situaci a oni 
nám poradili, co dělat. Nevěděli jsme, že se můžeme 
obrátit na bezplatnou dluhovou poradnu. Pracovníci 
nám pomohli připravit všechny potřebné dokumenty 
a společně jsme poradnu navštívili. Dnes už máme 
dojednané splátkové kalendáře a daří se nám i šetřit. 
Manžel si našel novou práci a teď se snažíme najít byt, 
aby se nám a našim dětem žilo lépe.
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2. eFko
Nízkoprahový klub pro děti a mládež od 9 do 17 let ve Formánkově ulici. 

3. Terén Modrý pomeranč

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.

4. Online terén

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. 
 
Statistika za rok 2015

Počet klientů     531  Počet návštěv     5912  Počet poskytnutých služeb     17470

Kontaktní údaje střediska

NZDM Modrý pomeranč
Registrovaná sociální služba, identifikátor: 8411392 

Formánkova 437, 500 11 Hradec Králové

495 453 101, 777 041 030

nizkoprahove.centrum@salinger.cz

Poslání 

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

„Doprovázíme mladé lidi na cestě k dospělosti.“

Cílová skupina

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

Co nabízíme?

…podporu, pomoc, pochopení…

 • Doprovázíme při řešení těžkých životních situací.
 • Nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného času s vrstevníky.
 • Podporujeme nápady a aktivity našich klientů.
 • Pořádáme preventivní programy.
 • Pomáháme s přípravou do školy a na budoucí povolání.

Programy

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

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Modrý pomeranč 

Jmenuju se Markéta, je mi 15 let. Do nízkoprahu chodím 
přibližně půl roku, díky kámošce. Odpoledne bývám často 
sama doma, nevím co s časem, a tak jsem s ní tam začala 
chodit. S pracovníkama si hodně povídám, a taky mě dost 
baví aktivity, který pro nás připravujou. Díky nim jsem se 
dozvěděla hodně věcí např. o dospívání, vztazích, nebo 
i o drogách.  Jeden čas jsem kamarádila s partičkou, která 
experimentovala s trávou. Moc se mi to nelíbilo a nechtěla 
jsem dělat to, co dělají oni. Jenže nechtěla jsem z party kvůli 
tomu vypadnout. Na klubu mi pomohli srovnat si v hlavě, 
pro mě, důležitý věci a teď v nich mám celkem jasno. Parta 
se nám stejně rozpadla a já si našla kámoše nový a lepší. 
Fakt mě překvapilo, že s pracovníkama můžu mluvit o všem 
a nemusím se stydět. Chtěla bych to mít takhle i s mámou…
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Kontaktní údaje střediska

Komunitní centrum ZIP
Registrovaná sociální služba; Identifikátor: 4533728

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

495 510 208, 774 807 052

kc.zip@salinger.cz

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.

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, kvůli 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, přípravou do školy a na budoucí povolání.

Co nabízíme?

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

Statistika za rok 2015

Počet klientů     279  Počet návštěv     4180  Počet poskytnutých služeb     6936

Komunitní centrum ZIP 

S Komunitním centrem ZIP jsem spolupracovala asi 2 roky. 
Nejprve jsem s nimi řešila nástup mé dcery do školy. Nevěděla 
jsem, co vše budu muset zařídit a co bude dcera do školy 
potřebovat. Promluvila jsem si s pracovnicemi, které mi pomohly 
a vše vysvětlily. Také mi nabídly, abych s dcerou navštěvovala 
workshop, kde se procvičí ve stříhání, poznávání barev a všem, 
co musí do školy umět.  Společně jsme vyráběly spoustu dekorací 
a kreslily mnoho obrázků. I po nástupu do školy chodila má dcera 
dál do klubu, kde se učila a dělala si úkoly. Pracovnice mi také 
pomohly s řešením finanční situace. Partner byl ve vězení a já měla 
jen malou výplatu. Vysvětlily mi, jak vyplnit formuláře k žádosti 
o dávky. Taky mi daly číslo na právníka, když jsem chtěla zažádat 
o osobní bankrot kvůli mnoha exekucím. Na konci minulého 
roku jsme spolupráci po dohodě ukončily. Momentálně chodím 
do práce, partner se vrátil z vězení a dcera nastoupila do druhé 
třídy. Konečně fungujeme jako normální rodina.
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3. Ancora 
Vedeme 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 ke smysluplnějšímu životu.

Statistika za rok 2015

Počet klientů     442  Počet návštěv     4047  Počet poskytnutých služeb     7546

Kontaktní údaje střediska

Triangl
Registrovaná sociální služba; Identifikátor 9659243

třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 2

495 426 224, 774 807 011

triangl@salinger.cz 

Poslání 

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.

„… společně s dětmi, dospívajícími a celou rodinou hledáme cestu z labyrintu problémů“

Cílová skupina

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

Cíl služby

Poskytovat služby směřující ke stabilizaci rodinného prostředí potřebného pro zdravý rozvoj jednotlivých 
členů rodiny. Pomáháme předcházet, zmírňovat, eliminovat příčiny, které ohrožují vývoj dítěte a poskytovat 
rodičům i dítěti pomoc a podporu.

Programy

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

2. Triangl 2 
Preventivní program pro děti a mladistvé koncipujeme jako dobrodružnou cestu, během níž skupina lidí 
prožije 14 různých situací, ve kterých se budou muset učit rozhodovat, jakým směrem chtějí dále jít. 

Jsem docela malej a pořád do mě někdo rýpal, pral jsem se venku, ve třídě, 
všude. Pak jsme se odstěhovali, změnili školu a já začal znova. Byla tam taková 
parta drsňáků, ale vybrali si mě a dost mi dávali. Zkusil jsem se mezi ně dostat 
a podařilo se mi to. Bylo to super, brali mě! Měl jsem svůj gang, kámoše, partu. 
Dělali jsme průšvihy, ale byl to adrenalin, akce. Vlastně mě to bavilo. Sem tam 
jsme někam vlezli, sem tam něco sebrali, ale pak jsme zmlátili toho bezdomáče…
To už mi vtipný nepřišlo, ale co, chtěl jsem zapadnout, tak jsem se taky přidal. 
Bylo mi ho docela líto, ale věděl jsem, že když se nepřidám, nebudou mě kluci 
brát. Jenže nás někdo naprášil a najednou tam přijeli policajti. Kluci všechno 
svedli na mě. A já jsem to nechápal. Až v programu Triangl jsem si uvědomil, 
že to vlastně nebyli skuteční kámoši. A už vím, že není dobré dělat věci, které 
bych sám za sebe nedělal, jak může parta člověka strhnout. Teď si kámoše 
vybírám, nemám jich moc, ale taky nedělám průsery.  

Triangl
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 • mají zájem si zvyšovat své rodičovské znalosti a dovednosti, např. společným sdílením.
 • přemýšlí o tom, jak dítěti pomoci s budováním vlastní identity.
 • mají zájem o vzdělávací víkendové pobyty a odlehčovacích aktivity.
 • uvítají odborného pracovníka služby, člověka, který při provázení nabídne pomoc a podporu.

Statistika za rok 2015

Počet klientů     129  Počet návštěv     991  Počet poskytnutých služeb     2021

Kontaktní údaje střediska

Stopa čápa
Registrovaná sociální služba; Identifikátor 3588592

třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 2

495 260 021, 773 800 292

stopa.capa@salinger.cz

Poslání 

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

Cílová skupina

Rodiny z Královéhradeckého kraje, které vykonávají náhradní rodinnou péči:

 • Zájemci a žadatelé o jakoukoli formu NRP.
 • Osoby, které mají dítě svěřené do péče (a nejsou rodiči dítěte).
 • Osoby, které mají dítě v předpěstounské nebo předadopční péči.
 • Dlouhodobí pěstouni (včetně příbuzenské pěstounské péče).
 • Pěstouni na přechodnou dobu.
 • Poručníci, kteří osobně pečují o děti (nebo probíhá řízení o ustanovení poručníkem).
 • Adoptivní rodiny.

Cíl služby

 • Posílení kompetencí rodiny ke zvládání specifických situací spojených s NRP.
 • Začlenění dítěte do náhradní rodiny.
 • Stabilizace rodinných vztahů.
 • Samostatné fungování rodiny.

Nabízíme pomoc tam, kde lidé…

 • uvažují nad myšlenkou stát se náhradním rodičem.
 • hledají informace z oblasti sociálně právní ochrany.
 • nejsou si jistí v komunikaci s biologickými rodiči dítěte.
 • potřebují zprostředkovat odbornou pomoc.
 • řeší problémy s výchovou svěřeného dítěte.

V bytě 4+1 žiji se svým partnerem, vlastním synem a dvěma svěřenými 
dětmi do pěstounské péče. Původně jsme bydleli jako jedna velká 
rodina tedy včetně rodičů těchto dětí ve společné domácnosti. Situace 
ale nebyla dlouhodobě udržitelná kvůli řadě jejich osobních problémů 
a zejména vlivem narůstajícího pití alkoholu. Děti mám v péči od roku 
2015, až tak daleko to všechno zašlo. Se Stopou čápa jsme začali 
spolupracovat v době, kdy jsme potřebovali zase získat jistotu a hlavně 
pomoc. Nyní se zaměřujeme na otázky výchovy a kontaktu dětí s 
rodiči. Problémy matky s alkoholem zatím přetrvávají, ale věřím tomu, 
že jednou se všechno změní. Ráda bych samozřejmě, aby děti měly 
zase svojí mámu. S otcem se sourozenci vidí, ale velmi nepravidelně, 
nikdy nepodepsal souhlasné prohlášení otcovství. 

Stopa čápa



Každého z nás někdy 
na cestě potkají překážky, 
nebojte se je přeskočit.

Halma

Člověče, usměj se!
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Dohody o výkonu pěstounské 
péče
Salinger, z.s. je držitelem pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, 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 rodinného systému. 
Dohodu o výkonu pěstounské péče s námi mohou uzavřít náhradní rodiny z Královéhradeckého 
a Pardubického kraje. V roce 2016 požádáme o rozšíření pověření pro obec Jilemnice v Libereckém kraji. 

 71 spolupracujících rodin    9  víkendových pobytů
 
 
  6  sobotních vzdělávacích seminářů  3 pobyty pro děti 

V dohodách nabízíme
 • Odborné provázení rodiny – po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče má každá rodina svého 

klíčového pracovníka, který je připraven poskytnout individuální podporu při zajišťování pěstounské 
péče.

 • Poradenství z oblasti náhradní rodinné péče a výchovy dětí.

 • Vzdělávání – organizujeme jednodenní sobotní vzdělávací semináře v Hradci Králové, víkendové 
vzdělávací pobyty pro celé pěstounské rodiny, umožňujeme proplácení vzdělávání zajištěného jinými 
subjekty.

 • Pomoc při zajištění osobní péče o přijaté dítě – nabízíme pomoc se zajištěním krátkodobé péče 
o svěřené dítě - hlídání dětí zajišťujeme v Centru přátelském rodině Budulínek v Hradci Králové nebo 
přispíváme na individuální hlídání dětí blízkou osobou v domácím prostředí.

 • Odlehčovací (respitní) služby – pořádáme pro děti víkendové pobytové akce a letní dětský tábor, 
přispíváme na pobytové akce pořádané jinými organizátory a individuální hlídání dětí.

Příprava žadatelů o náhradní 
rodinnou péči 
V roce 2015 středisko Stopa čápa uspořádalo, na základě pověření k výkonu sociální právní ochrany dětí, 
2 přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči. Rozsah je stanoven na 48 hodin. 
Každá příprava obsahuje část psychologickou, sociálně právní a pediatrickou. Osvojení požadovaných 
znalostí a dovedností probíhá kombinovaně, formou individuální i skupinovou. Při prvním setkání sdělují 
účastníci svá očekávání a představy. Na konci pak hodnotí jejich naplnění. Příprav se účastní jak budoucí 
pěstouni, tak i osvojitelé.   

Celkový počet účastníků 30

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

Celkový počet účastníků 12

 • Zprostředkování odborné pomoci - zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné 
pomoci.

 • Pomoc při zajištění kontaktu dítěte s původní rodinou – zajišťujeme podporu při navazování, udržování 
a rozvíjení vztahů dítěte s jeho původní rodinou, asistované kontakty dítěte s původní rodinou.

Pěstounská péče na přechodnou dobu
Přechodným pěstounům poskytujeme intenzivní podporu a doprovázení během celého procesu (tj. příprava 
na přijetí dítěte do rodiny, podpora v průběhu přechodné péče, plánování přechodu dítěte do nové rodiny). 

 2 doprovázené rodiny
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Letní rekreačně výchovný tábor 
pro děti ze sociálně slabých 
rodin 
V termínu od 8. do 18. srpna 2015 se konal letní rekreačně výchovný tábor pro děti ze sociálně slabých 
rodin. Celá akce byla uspořádána za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové. Tábor byl určen 
pro děti a dospívající ve věku 7 – 15 let.
Účastníky tábora vybírali pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí MmHK, dle předem zvolených 
kritérií. Cílem tábora je dle § 43 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. působení na děti 
směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a získání potřebných společenských a hygienických 
návyků.
Tento rok jsme se rozhodli uspořádat celotáborovou hru s názvem „Cesta kolem světa za 10 dní“. Pomocí 
her a dalších aktivit si táborníci vylepšili své dovednosti nebo se měli možnost naučit nějaké nové 
(fungování ve skupině, komunikace s vrstevníky i s dospělými, dodržování pravidel, rozvoj motoriky, 
intelektové a fyzické dovednosti, hygienické návyky atd.), což vede k rozvoji jejich osobnosti. Kromě her 
měli táborníci možnost vyzkoušet si, jak probíhá canisterapie nebo si zahrát tzv. „cross golf“.

Táboru se zúčastnilo    27  dětí  15 děvčat  12 chlapců

Úspěšně zakončená realizace 
projektu Pojďte do školky!
V období od 1. 7. 2013 do 31. 5. 2015 se Salinger, z.s. jako jeden s osmi partnerů podílel na realizaci projektu 
„Pojďte do školky!“ ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, o.p.s.. 
Projekt Pojďte do školky! byl zaměřen na podporu a rozšíření předškolního vzdělávání pro sociálně 
znevýhodněné děti předškolního věku, které zpravidla nenavštěvují institucionalizované mateřské školy 
a svou vzdělávací kariéru na základní škole tak začínají s řadou handicapů. Klíčovými aktivitami projektu 
byly provoz předškolního klubu „U Piškota“; realizace pracovní skupiny zaměřené na systematizaci 
a zefektivnění péče v oblasti vzdělávání dětí, které nejsou zapojeny do žádné z forem předškolního 
vzdělávání; vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách práce se znevýhodněnými dětmi a jejich 
rodiči.

Podpořili jsme       35      dětí a       24     rodičů. Do hlavního vzdělávacího proudu zapojeno      13       dětí.

U většiny z nich máme zprávy, že se jim ve školách dobře daří. Závěry pracovní skupiny daly vzniknout 
Katalogu doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové. Nabídku seminářů využila 
stovka účastníků.
Díky dobrým výsledkům projektu se podařilo sehnat finanční prostředky na další udržitelnost projektu. 
Dále pokračujeme v realizaci předškolního klubu a pracovní skupiny, nyní s názvem Pojďte do škol(k)y!.

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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Odborné vzdělávání 
zaměstnanců Salinger
Díky nadačnímu programu Nadační fond Albert dětem 2015 byl finančně podpořen projekt „Odborné 
vzdělávání zaměstnanců Občanského sdružení Salinger“. Všemi aktivitami, které Salinger, z.s. realizuje, se 
jako červená nit prolíná práce s dětmi a mládeží. Někteří zaměstnanci se setkávají s dětmi při klubových 
aktivitách, jiní se s nimi potkávají venku na ulici, další podporují děti v rámci setkávání se s celou jejich 
rodinou. Klíčovou stránkou jakékoliv naší profesní činnosti s klienty jsou ale vždy pracovní kompetence 
zaměstnanců. Cílem projektu bylo prohloubit odborné dovednosti pracovníků, které poté budou aplikovat 
při konkrétním jednání s uživateli našich sociálních služeb. Projekt nám umožnil zrealizovat kurzy krizové 
intervence a individuálního plánování.

Počet proškolenýh zaměstnanců 34  

Návazná podpora 
a sanace rodin v ohrožení 
Díky projektu „Návazná podpora a sanace rodin v ohrožení“, který byl finančně podpořen z dotačního 
programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, mohlo středisko Triangl nabídnout řadu návazných aktivit 
pro ohrožené děti a rodiny, které jsou v agendě sociálně právní ochrany dětí.
                       

„Vytvoření atmosféry spolupráce a podpůrné sítě… to je, oč tu běží!“ 

Středisko Triangl nabízelo rodinám prostor k vytváření atmosféry spolupráce a podpůrné sítě 
prostřednictvím moderování případových konferencí. Případové konference se staly důležitým nástrojem 
pomoci v systému péče o ohrožené děti a umožňovaly, aby dítě stálo ve středu zájmu nejen příslušných 
odborníků, ale hlavně vlastní rodiny. V rámci projektu středisko Triangl realizovalo i další aktivity podporující 
ohrožené rodiny, jako jsou například rodinná terapeutická sezení nebo individuální terénní práce v rodinách. 

Komunitní práce - 
„Žijeme spolu a jinak“
Projekt „Žijeme spolu a jinak“ přinesl do oblasti Pražského Předměstí – sever metody komunitní práce, 
netradiční techniky práce s prostředím a s veřejným prostorem. Projekt vznikl na základě dlouhodobého 
mapování oblasti, poznávání místních obyvatel i osob s místem různě spjatých. Reagoval také na napjatou 
situaci v lokalitě, především v oblasti Obchodního centra Atrium. Aktivity projektu si kladly za cíl oslovit 
aktivní obyvatele z řad různých místních skupin (rodiny s dětmi, senioři, mladí lidé, obchodníci atd.) a vytvořit 
živý organismus, jenž by v budoucnu dokázal řešit a sdílet problémy i radosti lokality společnými silami. 
Během roku měli místní obyvatelé možnost navštívit několik akcí. Jednou z prvních aktivit projektu byl 

„Blešák ve Skleněnce“ podpořený Komisí místní samosprávy Pražské Předměstí – sever a iniciativou Food 
not bombs. V rámci akce se v parku Skleněnka potkalo několik desítek osob různých věkových kategorií 
i národností.
Vedle různých akcí proběhly také semináře “Do městské krajiny za Land-artem” a „Setkání s obrazem“.
Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny.
Na aktivity a cíl projektu budeme dále navazovat i v roce 2016.



28 29

Účast v pracovních skupinách

Česká asociace streetwork 
Fórum terénní práce
Komunikační mosty pořádané Nadačním fondem J&T
Mezioborová monitorovací skupina - MOMS
Platforma pro sociální bydlení
Pracovní skupina „Pojďte do školky“
Pracovní skupina „Pojďte do škol(k)y“
Pracovní skupina PRAKK nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Královéhradeckého kraje
Pracovní skupina pro plánování rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradce Králové - oblast 
Rodiny s dětmi a mládež, Národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížné životní situaci
Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny
Tým pro děti a mládež Hradec Králové

Tisk

Salingeroviny 
Časopis Zvoní 
Časopis Rodinka
Hradecký deník
Listy sociální práce
Mladá fronta Dnes
Radnice 
Třebechovické Haló
Týdeník 5plus2
Zpravodaj sociálních projektů 

Web

www.streetwork.cz
www.regiony24.cz
www.mezikulturnidialog.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
www.hradecky.denik.cz
www.hradeckralove.org

Akce

Seminář Psychosociální intervence v praxi na Univerzitě Hradec Králové (29. 1.)
Fakultní nemocnice Hradec Králové, preventivní program pro pacienty dětského oddělení (13. 2., 16. 4.)
Světový pohár ve snowboardingu Špindlerův Mlýn (13.3. - 14.3.)
Doprovodný program k projekci filmu „Opři žebřík o nebe“ v BioCentrál (18. 3.)
Beseda pro studenty oboru Sociální činnost na téma „Specifika práce s romskými dětmi v sociálních 
službách“ (20. 3., 12. 5.)
Vyměň knížku za úsměv (30. 3. - 10. 4.)
Den Země U Velryby ve spolupráci s Knihovnou města Hradec Králové (20. 4.)
Den Romů v kině Bio Central - akce komunitních center Salinger, z. s. (22. 4.)
Seminář „Práce s rodiči a dětmi ohroženými sociálním vyloučením“ (27. 4.)
Kopa sport cup (13. - 14. 5.)
Dětský den „Hradec Králové - bezpečné město“ (28.5.)
Dětský den na Stříbrňáku (1. 6.)
Jamrock (4. - 6. 6. 2015)
Orange FreeSpace, terénní akce pro veřejnost (12.6.)
Neformální setkání pro pracovnice/ pracovníky OSPOD Královéhradeckého kraje pro oblast náhradní 
rodinné péče (18. 6. a 15. 12. 2015)
Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ (19. 6.)
Mezinárodní festival - Divadlo evropských regionů (19. - 28. 6.)
City Jam 2015 (9. 9.)
Den s úsměvem (4. 10.)
Komunikační kampaň Právo na dětství (12. 10.)
Týden vzdělávání dospělých - přednáška „Zpestřete si život dobrovolnictvím“ (18. 11.)
Mikuláš pro rodiny s dětmi (4.12.)
Odborná účast na semináři „Záškoláctví“ - realizovaný Odborem školství KÚ KHK (10. 12.)

Kde jste o nás mohli slyšet
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Fotogalerie
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Finanční zpráva za rok 2015

23 318 276,08 Kč
Celkové náklady

23 414 031,96 Kč
Celkové výnosy

95 755,88 Kč
Hospodářský výsledek 

po zdanění

Královéhradecký kraj

Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská

Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská (navazující aktivity)

Komunitní centrum ZIP

Triangl

Triangl (navazující aktivity)

úroky

provozní dotace celkem 

Celkové výnosy:

opravy a udržování

cestovné

náklady na reprezentaci

ostatní služby

mzdové náklady

zákonné sociální náklady 

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

ostatní provozní náklady 

Celkové náklady:

Nejvýznamnější poskytovatelé dotací:
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Děkujeme za podporu a spolupráciDonátoři

Jednotlivci

AC klub Hradec Králové

Agentura Time4fun, s.r.o

ALBI, a. s.

Ascarya

Bio Central

Crocodille ČR, spol. s.r.o.

Člověk v tísni, o.p.s.

Diecézní katolická Charita Hradec 
Králové

Diecézní katolická Charita Hradec 
Králové − Dobrovolnické centrum

Dopravní podnik Hradec Králové

Emado Hradec Králové, s.r.o

Hotel pod Pralesem

Hotel pod Zvičinou

Hradecké centrum pro osoby se 
sluchovým postižením

Chalupa „U Supa“ 

JAKA SPORT HRAČKY, s. r. o.

Kafe na cestě

Klub deskových her POUTNÍK

Knihkupectví Kanzelsberger

Knihkupectví Kosmas

Knihovna města Hradce Králové

Komise místní samosprávy Hradec 
Králové, Moravské Předměstí - sever

Komise místní samosprávy Hradec 
Králové, Moravské Předměstí − jih

Komise místní samosprávy Pražské 
Předměstí - sever

Lanový park Hradec Králové

Laxus, o. s.

Magistrát města HK

Mateřská a základní škola 
Třebechovice

Městská policie Hradec Králové

Nadační fond Svazu lyžařů ČR

Občanské poradenské středisko, o. 
p. s.

Obec Ledce

Pedagogicko-psychologická poradna 
Královéhradeckého kraje

Penzion Zákoutí

Policie ČR

Prostor pro, o. p. s.

Psychologické pracoviště 
Hasičského záchranného sboru 
Královéhradeckého kraje

Rekreační areál Horalka

Rexport, s.r.o.

Semiramis, o. s.

Snowbear shop Hradec Králové

Správa nemovitostí HK

Tichá linka

Tichý svět

TJ Spartak Sezemice

Transport Čepek, s.r.o.

Univerzita Hradec Králové

Úřad práce ČR

Veba, a. s.

Vyšší odborná škola zdravotnická a 
střední odborná škola HK

Výtvarné hračky (ul. Pospíšilova)

Základní školy v Hradci Králové

Evropský sociální fond

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Město Nová Paka

Město Smiřice

TechSoup Česká republika

Královéhradecký kraj

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR

Úřad práce České republiky

Město Třebechovice pod Orebem

Nadační fond Albert

Elektrárny Opatovice a. s.

Statutární město Hradec Králové

Úřad vlády ČR - Rada vlády pro 
záležitosti romské menšiny

Město Chrudim

Město Jičín

GIVT

Kompakt spol s.r.o.

Chytil Tomáš
Kříž Martin
Malý Miloš
Petrová Nikola

Přibylová Hana 
Ryšávková Jana
Samková Veronika 
Skalská Kateřina

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

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

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

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek 
a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních 
a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho 
výchovu (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.)

Organizace pořádá přednášky, semináře či kurzy zaměřené 
např. nácvik komunikace s dítětem, výchova dítěte, péče 
o dítě jiného etnika apod. Vždy je jasně vymezen okruh 
osob, pro které je přednáška určena. Zajišťujeme vhodné 
prostředí pro pořádání přednášek a kurzů. U většiny 
přednášek je také zajištěn doprovodný program pro děti. 
Bylo realizováno 25 vzdělávacích setkání na témata aktivní 
trávení volného času rodiny, posilování rodičovských 
kompetencí v oblasti předškolní výchovy, návrat dítěte 
do původní rodiny, odchod dítěte z náhradní péče, práce 
s dětmi s vadami řeči apod. 

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými 
vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32 zákona 
č. 359/1999 Sb.)
V rámci činnosti jednotlivých středisek se v práci s dětmi 
zaměřujeme na preventivní aktivity týkající se např. zneužití 
návykových látek, zanedbávání školní docházky, internet, 
bezpečný sex, volný čas, finanční gramotnost, subkultury, 
životní hodnoty a normy, hygienické návyky apod. Bylo 
realizováno 355 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. 

V roce 2015 se LRVT zúčastnilo 27 dětí. 

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

Převzetí zajišťování příprav žadatelů 
o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče 
k přijetí dítěte do rodiny (§ 19a odst. 1 písm c) zákona 
č. 359/1999 Sb.), kterou jinak zajišťuje krajský úřad 
(§11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.), provádění 
příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo 
pěstounské péče.
Každá příprava obsahuje část psychologickou, sociálně 
právní a pediatrickou. Osvojení požadovaných znalostí 
a dovedností probíhá kombinovaně, formou individuální 
i skupinovou. Při prvním setkání sdělují účastníci svá 
očekávání a představy. Na konci pak hodnotí jejich 
naplnění. Příprav se účastní jak budoucí pěstouni, tak 
i osvojitelé. Rozsah je stanoven na 48 hodin. V roce 2015 
vstoupilo do přípravy naší organizace 30 žadatelů. 

Poskytování odborného poradenství a pomoci 
žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 
pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci 
fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli 
nebo pěstouny a osvojitelům a pěstounům 
v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením 
dítěte do pěstounské péče (§11 odst. 1 písm. d), §11 
odst. 2 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.)
Po celou dobu spolupráce poskytujeme žadatelům 
poradenství ve věcech týkajících se přípravy i převzetí 
dítěte do rodiny. Mohou se na nás obrátit zájemci 
o osvojení, stejně tak zájemci o pěstounskou péči. 
Vzájemná komunikace pracovníků a žadatelů probíhá 
prostřednictvím telefonu, e-mailu a osobních setkání.

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě 
pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu 
o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona č. 359/1999 
Sb.), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 

pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu 
požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou 
a poradenskou péči poskytnout.
Po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je každé 
rodině 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 Salinger, z. s. přizváni jako hosté.

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

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

Místa poskytování:
Salinger, z.s.
Centrum přátelské rodině Budulínek
Komunitní centrum Amaro Phurd − Pražská
NZDM Modrý pomeranč
Komunitní Centrum ZIP
Triangl
Stopa Čápa
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Salinger, z. s. 
vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 3261

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:
Kateřina Kesslerová

Květen 2016

Líbí se Vám práce Salingeru, z.s. 
natolik, že byste se chtěli stát 
jeho součástí? 
Zapojte se jako dobrovolník ve Vámi zvoleném středisku a podílejte se na pomoci druhým.

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

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

Neváhejte nás kontaktovat na:

777 807 057 

reditel@salinger.cz

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

Děkujeme. 



Není důležité, kolikrát začínáš znovu od začátku, ale to, že dojdeš do cíle.


