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Úvodní slovo
Nedávno jsem dostala otázku, za co mám Salinger ráda i po těch letech? Na Salingeru mě baví jeho
atmosféra, kterou denně vytváří mé kolegyně a kolegové. Jejich zapálení, energie a chuť věci nenechat být,
a naopak je měnit, a posouvat. V Salingeru totiž přistupujeme k věcem v duchu slov Alberta Einsteina:

„Uprostřed problémů leží příležitost“.
Rok 2021 ukázal, že situace pokračování pandemie nemoci covid-19 přináší další nové obtíže a problémy
v životech našich klientů, na které je potřeba reagovat „tady a teď“. Na světlo začaly kromě ekonomických
důsledků stále více vyplouvat patologické jevy či vztahové problémy v rodinách, především však dopady
on-line výuky dětí a jejich dlouhodobá izolace od vrstevníků.
Naplno jsme rozjeli „Chyť svou šanci“, program realizovaný ve spolupráci s OSPOD Hradec Králové se
zaměřuje právě na individuální práci s dětmi a mládeží v prostředí nízkoprahového klubu. Na žádost
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Dobrušky jsme v této lokalitě více rozšířili poskytování
sociálních služeb i návazného projektu Za školním úspěchem, který nabízí dětem zvýšení školního
úspěchu prostřednictvím doučování. Nadále jsme pokračovali s dalšími aktivitami nad rámec sociálních
služeb, jako je např. rozvoz potravinové pomoci potřebným rodinám z Královéhradeckého kraje. A s radostí
jsme po roce pauzy zrealizovali osmý ročník Dne s úsměvem – akce, která rodinám s dětmi nabízí aktivně
strávený volný čas.
Chyť svou šanci, rozšíření poskytování služeb na Dobrušsko, i další ročník Dne s úsměvem jsou „pouhou“
ochutnávkou mnoha každodenních aktivit v našich čtyřech střediscích. Dovolte mi proto pozvat Vás ke
čtení následujících stránek mapujících veškerou činnost Salingeru.
Závěrem bych ráda poděkovala všem mým kolegyním a kolegům za jejich každodenní práci. Děkuji
donátorům, dárcům i dobrovolníkům, kteří nás v tomto nelehkém roce i nadále podporovali a významně
tak přispěli k zachování kvality našich služeb.

Mgr. Iva Rosíková
ředitelka organizace
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Organizační struktura
Valná hromada

Ředitelka

NZDM Modrý
pomeranč

Centrum
Semafor

Naše poslání a hodnoty
Salinger, z. s. prostřednictvím aktivit jednotlivých středisek poskytuje pomoc a podporu dětem, mládeži,
biologickým a náhradním rodinám. Naše klienty provázíme ve složitých životních situacích, společnými
silami hledáme cesty k jejich řešení, usilujeme o jejich stabilitu a hájíme jejich práva a zájmy. Působíme
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Výbor

Naše hodnoty

Kancelář ředitele
zástupce ředitele
finanční manažerka

Triangl

Stopa čápa

Podpora, aktivizace klienta

Pozitivní pracovní atmosféra

Provázíme klienta při změně
životního stylu. Motivujeme k
vlastní iniciativě, která vede ke
změně kvality života.

Důvěra ve schopnosti pracovníků,
jejich maximální podpora, nadhled
a humor jako nedílná součást
pracovního prostředí.

Respekt

Kolegialita

Akceptujeme u klientů i pracovníků
jejich jedinečnost a specifika,
přizpůsobujeme svoji práci jejich
schopnostem a možnostem.

Vzájemná solidarita a soudržnost
jednotlivých středisek. Řídíme se
heslem: “Jeden za všechny, všichni
za jednoho.“

Partnerství, otevřený dialog

Veřejná angažovanost

Souměrná, rovnocenná
komunikace mezi všemi zapojenými
subjekty (klient, pracovník, tým,
spolupracující i návazné organizace).

Aktivně se snažíme o změnu
sociálního systému ve prospěch
klienta. Pořádáme osvětové akce
pro veřejnost.

Odbornost a profesionalita
SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
ČINNOSTI POSKYTOVANÉ DLE ZÁKONA Č. 359/1999 SB., O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
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Vzdělání, další profesní
rozvoj a dodržování etického
kodexu jako záruka kvality
poskytovaných služeb.
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Statistiky za rok 2021
střediska

let

zkušeností při podpoře
dětí, mladistvých a rodin

kraje
působnosti

klientů
odpracovaných

hodin

			
			

z toho bylo dětí
a mladistvých

Naše pomoc dětem
Podporovali jsme rodiče při péči a výchově dětí a díky tomu mohlo
ve vlastní rodině.
Provozovali jsme

dětí dál vyrůstat

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kde smysluplně trávilo volný čas

		  dětí a dospívajících.
Díky našim pěstounům neskončilo
v náhradní rodinné péči.

dětí v ústavní výchově, ale mohli jsme je doprovázet

Dlouhodobými preventivními programy s našimi pracovníky prošlo
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mladých lidí.

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Modrý pomeranč

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

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

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

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

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

Principy
•

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

•

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

•

Partnerský přístup – Jsme partneři a společně hledáme cesty řešení.
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3. Klub eFko
Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 9–17 let.
4. Terén
Terénní služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí dětí a mládeže (hřiště, parky, zákoutí, …) a jsou
zacíleny na věkovou skupinu 7–21 let.
5. Online terén
Služby jsou poskytovány dětem a mladým lidem ve věku 7–21 let prostřednictvím sociálních sítí,
např. Facebook (profil NZDM Modrý pomeranč).
6. Chyť svou šanci
Preventivní program pro děti a mladé lidi od 7 do 18 let ve spolupráci s Oddělením sociálně-právní ochrany
dětí Magistrátu města Hradce Králové.

Kontaktní údaje střediska
NZDM Modrý pomeranč
Registrovaná sociální služba, identifikátor: 8411392
Formánkova 437, 500 11 Hradec Králové 11
777 041 030
nizkoprahove.centrum@salinger.cz

Jmenuji se Eliška, klub a program Chyť
svou šanci mi doporučila paní kurátorka,
navštěvuji ho už půl roku. Za pracovnicí
chodím každý týden a věnujeme se
různým tématům. Pracovnice se vždy
zajímá, jak se mám a jak se cítím a poté
se mnou dělá různé aktivity, třeba
na hodnoty a priority, emoce, vztahy
s kamarády, ale třeba i na školu. Pomáhá mi
to si uvědomit, co v životě chci dělat a čemu
se chci věnovat, také mi to pomáhá, abych
byla sama sebou, dělala správná rozhodnutí
a nespadla jsem do průšvihu. Paní kurátorka
je také ráda, prý jsem se o dost zlepšila.
Po sezení s pracovnicí zůstávám na klubu
a věnuju se tomu, co mě baví. Takže si
vyrábím, kreslím a do toho si povídám
s pracovníky a s kámoši, co na klubu jsou. Je
to mnohem lepší, než kdybych musela být
někde venku ve městě nebo zavřená doma.
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Chyť svou šanci
NZDM Modrý pomeranč začal v roce 2021 realizovat nový preventivní program Chyť svou šanci.
Středisko Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč představuje program „Chyť
svou šanci“, v rámci kterého poskytuje individuální poradenství klientům Orgánu sociálně právní
ochrany dětí Hradec Králové (OSPOD HK), jež jsou do programu doporučeni zpravidla kurátorem pro
mládež.
Od začátku roku 2021 realizuje NZDM Modrý pomeranč ve spolupráci s OSPOD HK preventivní program
pro děti a mladé lidi ve věku od 7 do 18 let, jenž je založen na individuální práci v prostředí NZDM. Program
navštěvují klienti, kteří vykazují známky rizikového chování (např. experimentování s návykovými látkami,
záškoláctví, rizikové trávení volného času aj.), a kteří jsou do programu doporučeni výše zmíněným
kurátorem.
V rámci individuálního poradenství, které probíhá zpravidla jedenkrát týdně po dobu půl roku,
se klienti společně s pracovníky věnují tématům a aktivitám, které jsou zaměřeny na osobní rozvoj,
vztah s rodiči, sourozenci, spolužáky a vrstevníky, preventivním tématům, která přispívají ke zdravému
životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, a k možnosti umět činit správná rozhodnutí.
Cílem programu je posilovat schopnosti a dovednosti dětí a mladých lidí, které přispívají nejenom
k správným rozhodnutím, ale i k podněcování zdravých mezilidských vztahů, přijímání zodpovědnosti
a následků svého chování a bezpečnému trávení volného času. Těchto cílů dopomáhá klientům dosáhnout
pracovník NZDM skrze rozhovory, motivační práci a aktivní naslouchání během společných setkání.
Během roku 2021 absolvovalo program Chyť svou šanci celkem
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klientů, kteří pracovali na změnách

v oblasti životních hodnot, vztahů, správného jednání, motivaci ke vzdělání, ale i na svém směřování
do budoucna.
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Centrum Semafor
Poslání
Centrum Semafor je sociální služba nabízející pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci,
s níž si neumí samy poradit. Cílem centra je prostřednictvím nabízených aktivit posílit schopnosti rodiny
při řešení této situace. Služba je poskytována v ORP Hradec Králové a ORP Dobruška ambulantní a terénní
formou.

Cílová skupina
Rodiny s dětmi nacházející se v situaci, kterou neumí samy řešit (např. nezaměstnanost, problémy
s bydlením, finanční obtíže, pomoc při kontaktu se školou a při přípravě do školy).

Cíl služby

Co nabízíme?
Nabízenými činnostmi pomáháme rodičům lépe se uplatnit na trhu práce, zorientovat se ve vlastní finanční
situaci, při komunikaci s úřady a školami. Dětem nabízíme podporu vzdělávání 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.
Naše služby poskytujeme ambulantně přímo u nás na středisku nebo terénně, kdy jezdíme do jednotlivých
rodin v rámci ORP Hradec Králové a ORP Dobruška. Pravidelně dojíždíme například do Smiřic, Třebechovic
pod Orebem a Dobrušky, ale potkat nás můžete i jinde, kde nás je potřeba. Ambulantní forma znamená,
že jsme přítomni u nás v Centru Semafor a zájemci o službu mohou za námi v době ambulance nebo dle
domluvy přijít a požádat o pomoc.

Kontaktní údaje střediska
Centrum Semafor
Registrovaná sociální služba; Identifikátor: 4533728

Cílem poskytování sociální služby je, aby se:

Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové 2

•

rodina naučila situaci řešit samostatně;

774 807 052

•

situace v rodině vyřešila;

•

situace v rodině nezhoršovala.

Principy
•

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

•

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

•

Spolupráce – Klient a pracovník hledají řešení situace společně.

•

Důvěra – Spolupráce je založena na oboustranné důvěře a partnerském přístupu, a to v prostředí
bezpečném pro klienty i pracovníky.
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centrum.semafor@salinger.cz

Paní Monika žije se svými dvěma dětmi na městské ubytovně a před
nějakým časem sama vyhledala pomoc Centra Semafor, protože si
nebyla jistá v komunikaci s úřady a dalšími institucemi. Paní také chtěla
pomoci s hledáním nového bydlení. Společně s pracovnicí Centra
Semafor, sepsaly žádost o městský byt a následovalo několik prohlídek
bytů, na které paní Moniku doprovodila její klíčová sociální pracovnice.
Klientka se díky doprovodu pracovnice necítila na prohlídce nervózně
a byla ráda, že si po prohlídkách má s kým promluvit a doptat se, čemu
nerozuměla, případně jak dále postupovat. Pracovnice Centra Semafor
paní Monice mimo jiné pomohla i s vyplněním žádosti o změnu příjmení
své dcery. Díky spolupráci s Centrem Semafor paní Monika získala větší
jistotu v komunikaci s úřady a institucemi a i nadále se snaží zvyšovat své
kompetence.
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Za školním úspěchem
Projekt cílí na děti ze sociálně slabých rodin, pro které je školní úspěch často nedosažitelnou metou. Cílem
projektu je zvýšit možnost školního úspěchu dětí pomocí pravidelného a podporujícího doučování.
Do projektu jsou zapojeni i rodiče tím, že jsou přítomni doučování. Zkouší si různé postupy, jak dítě připravit
do školy a učí se ho správně motivovat a podporovat. Nedílnou součástí tohoto projektu je i spolupráce se
školami a podpora mimoškolních aktivit dětí.
Pravidelné aktivity:
•

Doučování dětí v přirozeném prostředí – pravidelně každý týden ve školním roce, o prázdninách dle
domluvy.

•

Zapojení rodičů do školní přípravy dítěte – přítomnost rodiče u doučování, zapojení do přezkoušení
dítěte, kontrola přípravy dítěte na další den, komunikace se školou, účast na třídních schůzkách.

•

Základní poradenství – pomoc se zvládáním nároků školy, při komunikaci se školou, odborníky apod.,
pomoc rodičům při volbě školského zařízení pro děti, motivace k podpoře vzdělávání dětí.

•

Spolupráce se školami – zjištění potřeb dítěte, schůzky s rodiči a školou.

Projekt byl realizován střediskem Centrum Semafor za podpory: MPSV Dotační program Rodina,
Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové. Děkujeme.
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Triangl
Poslání
Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Triangl je podporovat rodiny s dětmi ve zvládání
obtížných životních situací, které nedokáží samy vlastními silami překonat. Společně hledáme bezpečnější
a klidnější cestu jejich životem. Východiskem naší práce je program Sanace rodiny.

•

rodinám, kde rodiče jsou omezeni nebo zbaveni rodičovské odpovědnosti a současně jim nezůstalo
právo se s dítětem stýkat (včetně rodičů, kteří dali dítě k adopci);

•

pěstounským rodinám (příbuzenská i zprostředkovaná pěstounská péče).

Cíl služby
Pomoci rodině obnovit stabilní a bezpečný domov pro zdravý rozvoj dětí v rodině podporou a posilováním:
•

nalezení vlastního řešení obtížné životní situace;

•

samostatnosti při zajištění potřeb dětí;

Naše služby poskytujeme rodinám s dětmi žijícím v Královéhradeckém kraji.

•

kladného vztahu mezi dítětem a jeho rodinou.

Rodinou, pro účely poskytování naší služby, rozumíme: matka/otec, děti a další osoby ovlivňující a podílející
se na péči o dítě a jeho výchově.

Co nabízíme?

Nabídkou sociálních služeb směřujeme ke stabilizaci rodinné situace uživatelů a pracujeme s nimi především
v jejich přirozeném prostředí rodiny. Spolupracujeme s dalšími službami a institucemi tak, aby naše služba
byla dostatečně efektivní a naplňovala naše poslání.

V rámci registrované sociální služby nabízíme program Sanace rodiny.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ve věku 0-18 let nacházející se v situaci, se kterou si nevědí rady a která
ohrožuje zdravý a bezpečný vývoj dítěte. Takové situace jsou spojeny například s péčí o dítě, výchovou
dítěte, komunikací v rodině, jednání s úřady a dalšími odborníky.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ve věku 0-18 let, kde je dítě umístěno v systému náhradní rodinné
péče nebo ústavní výchově, je v zájmu dítěte mít s rodičem bezpečný a pravidelný kontakt či rodiče chtějí
pracovat na návratu dítěte zpět domů.
Služba není určena:
•

•
•
16

rodinám, ve kterých bylo prokázáno nebo je vyšetřováno podezření z týrání nebo zneužívání dětí
rodinným příslušníkem, se kterým je rodina v kontaktu (platí i u dětí, které jsou umístěny v náhradní
rodinné péči nebo ústavní výchově);
rodinám, jejichž člen je závislý na návykových látkách nebo trpí závažnou psychickou poruchou, odmítá
léčbu a tato skutečnost by bránila smysluplné spolupráci;
rodinám, kde rodič má částečně omezenou svéprávnost a nesouhlasí se spoluprací s jeho opatrovníkem;

Našim cílem je pomoci rodinám vytvořit stabilní a bezpečný domov pro jejich děti.
Sanaci rodiny chápeme jako úzkou a kvalitně koordinovanou spolupráci odborníků ze sociálně-právní
ochrany dětí, sociálních služeb a dalších institucí (například mateřská škola, základní škola, pediatr)
s rodinou a dítětem, které je ohrožené na sociálním, zdravotním a/nebo psychickém vývoji.
Základním principem sanace rodiny je pomoc dítěti prostřednictvím pomoci jeho rodině. Zájem a potřeby
dítěte jsou vždy na prvním místě.

„Domov není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou,
tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty,
trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.“
(Miroslav Horníček)
Komu pomáháme?
•

rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci;

•

rodičům, kteří mají dítě umístěné v pěstounské péči nebo zařízení ústavní výchovy;

•

rodinám, které se připravují na návrat dítěte z pěstounské péče či ze zařízení ústavní výchovy zpět
domů.
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Co děláme?
•

Podporujeme rodiče v oblasti péče o dítě (denní režim, stravování, hygiena, společné trávení volného
času, uspořádání domácnosti, …).

•

Podporujeme rodiče při výchově dětí (domácí pravidla, školní docházka, výchovné problémy dětí, …).

•

Pomáháme zavést vhodné komunikační vzorce v rodině.

•

Pomáháme rodinám při jednání s úřady, školami a dalšími odborníky (vyplňování žádostí,
doprovody, …).78 %

Kontaktní údaje střediska
Triangl
Registrovaná sociální služba; Identifikátor 9659243
třída Karla IV. 1222/25a, 500 02 Hradec Králové 2

Návazná podpora rodin
v ohrožení
Projekt „Návazná podpora rodin v ohrožení“ měl za cíl posilovat rodiče v jejich dovednostech při péči
o děti a výchově dětí, působit preventivně na děti a mladistvé s rizikovým způsobem chování,
podporovat multidisciplinární spolupráci při řešení situace ohroženého dítěte. Tyto činnosti
významně doplňovaly naši hlavní práci s ohroženými rodinami v rámci sociální služby.
Hlavní aktivity projektu byly:
Triangl 2 – preventivní skupinový program pro děti a mládež ve věku 10–15 let s rizikovým způsobem
chování.
Ancora – resocializační program pro děti a mladistvé do 18 let věku, kteří se dopouštějí přestupků proti
společensky uznávaným normám.

774 807 011
triangl@salinger.cz

Individuální práce v rodinách – využití socioterapeutických technik (např. Sandplaying), kognitivně
behaviorální terapie při zvyšování rodičovských kompetencí, posilování psychosociálních schopností dětí.
Moderace případových konferencí – zajištění moderátorky pro případové konference, které se konají
pod hlavičkou oddělení sociálně - právní ochrany dětí.
Do celého projektu se zapojilo

Sanační pracovnice s rodinou pracuje již několik měsíců. Cílem
spolupráce je pomoci dětem cítit se dobře v mateřské škole a zdárně
nastoupit do prvního ročníku základní školy. Zároveň s ohledem na
složitou anamnézu dětí je potřeba zajistit podporu pedagogů, kteří
s dětmi pracují. Podařilo se navázat pravidelnou a úzkou spolupráci
mezi rodinou, sanační pracovnicí, mateřskou školou, základní školou,
sociální pracovnicí na obci a školní psycholožkou. Učitelé mají potřebné
informace o dětech, vědí jak s nimi pracovat a zároveň se mohou
o svých postupech poradit se školní psycholožkou. Rodina zná potřeby
svých dětí ve vztahu k mateřské a základní škole a může je, za podpory
sanačního pracovníka a pracovníka na obci, postupně naplňovat.
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120

klientů.

Projekt byl realizován střediskem Triangl za podpory: MPSV Dotační program Rodina, Královéhradecký
kraj, Statutární město Hradec Králové, Město Dobruška, Město Kostelec nad Orlicí, Město Náchod, Město
Rychnov nad Kněžnou. Děkujeme.
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Stopa čápa

Působnost:
Královéhradecký a Pardubický kraj
Cílová skupina:
Pěstounské rodiny z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou
péči a jejich vlastní děti.

Co děláme?
Provázíme pěstouny v náhradním rodičovství tak, aby děti, které přijali, zvládly adaptaci v nové rodině,
rozuměly tomu, proč nežijí u svých rodičů a dokázaly se s tím vyrovnat. Pomáháme pěstounům mluvit
s dětmi o těžkých životních událostech, navazovat a udržovat kontakty s původní rodinou dítěte, pokud
je to v jeho zájmu. Podporujeme klienty při zvládání náročných výchovných období dětí. Komunikujeme
s úřady a usnadňujeme orientaci v legislativě sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Úzce
spolupracujeme s terapeuty, psychology, školkami, školami a dalšími aktéry systému péče o děti.

“Je nepřípustné, aby se dítě stalo jen prostředkem k uspokojování potřeb
dospělých, aniž by současně a to přednostně, byly uspokojovány potřeby jeho.”
Prof. PhDr. Zdeněk Matějíček, CSc.

Cíle

Jsou to:
•

osoby, které mají dítě v předpěstounské péči;

•

dlouhodobí pěstouni (včetně příbuzenské pěstounské péče);

•

pěstouni na přechodnou dobu;

•

poručníci, kteří osobně pečují o děti (nebo probíhá řízení o ustanovení poručníkem);

•

osoby, které osobně pečují o dítě, a probíhá soudní řízení svěření do pěstounské péče;

•

děti v náhradní rodinné péči.

Kontaktní údaje střediska
Stopa čápa

•

Dítě se cítí dobře a šťastně v rodině, ve které žije. Vyrůstá ve zdravém a podnětném prostředí.

třída Karla IV. 1222/25a, 500 02 Hradec Králové 2

•

Osoba odpovědná za výchovu dítěte zvládá dobře své povinnosti, zná svá práva a je plně způsobilá
k výchově svěřeného dítěte.

773 800 209

•

Zájemce nebo žadatel o náhradní rodinnou péči má dostatek informací, aby se mohl kvalifikovaně
rozhodnout, a ví, kam se obrátit o další pomoc. Jeho vlastní dítě má v tomto rozhodování důležitou roli.

Dohody o výkonu pěstounské péče
Salinger, z.s. je držitelem Pověření k sociálně-právní ochraně dětí (dle Zákona č. 359/1999, Sb. o sociálněprávní ochraně dětí). Mimo jiné je pověřen také k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
Poslání:
Stopa čápa poskytuje podporu pěstounským rodinám v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, s cílem
zajistit všem dětem, žijícím v těchto rodinách, stabilní a bezpečné rodinné prostředí.
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stopa.capa@salinger.cz

Mamka se o mě nedokázala postarat. Nebyla jsem u ní
a vnímala jsem to normálně. Nepřemýšlela jsem o tom
a ani mě to nijak nezajímalo. Ale věděla jsem to. Občas jsem
se na něco zeptala a to mi stačilo. Život v pěstounský rodině
vnímám, jako kdyby to byla moje rodina. Patříme k sobě.
Mladší sestru Terezku, která je taky u nás v pěstounský
péči jsem ze začátku neměla moc ráda. Do té doby jsem
byla nejmladší a ona zabrala to místo. Teď, asi po 3 letech
jsem si na ni zvykla a beru jí jak ségru. Když už jsem byla
starší, tak mě ze dne na den napadlo mámu zkontaktovat,
podívat se na facebook, jestli ji tam nenajdu. To hledání bylo
zvláštní. Je to čtyři roky zpět, byla jsem ve škole a projížděla
facebook. Cvaklo mně v hlavě, že ji vyhledám a udělala
jsem to. Našla jsem fotky ženy podle jména a řekla si, že to
podle vzhledu nebude ona. Za čtvrt roku jsem ukázala fotku
mamce a potvrdilo se to, že je to skutečně ona. Pak jsem na
to ustavičně myslela, povídala si o tom s kamarádkou a ta mi
řekla, ať jí zkusím napsat. Nakonec jsme to napsali společně
s mamkou. Od té doby vím, kdo to je, ale vztahový pouto k ní
nemám. Komunikujeme jen přes sociální síť. Od té doby jsem
dostala jiný pohled sama na sebe, vidím se jinak. Změnilo se
to k lepšímu. Před tím jsem si vůbec nevěřila, co se týká mého
vzhledu. Myslela jsem si, že jsem ošklivá. Ale potom, co jsem
ji poznala, jsem jiná. Rodiče mě v tom hodně podporovali,
hlavně v tom ji najít a poznat ji. Přála bych se s ní někdy sejít.
I se širší rodinou. Nyní se občas sejdu s bráchou a jsem ráda.
Chtěla bych mít hezký život, hodného manžela, hezkou práci
a hodný děti.
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Den s úsměvem

Noc venku Hradec Králové

Den s úsměvem je akce pro rodiny s dětmi, která se pojí k mottu organizace Salinger, z.s. – „Úsměv dítěte...
Víme, proč to děláme“. Cílem akce je podpora společného trávení volného času rodin z Hradce Králové
a okolí.

„Nemyslíme si, že muset spát venku na ulici, je v pořádku.“

Již 8. ročník této akce se konal v Hradci Králové, nově v letním termínu, dne 22. 8. 2021 na Tylově nábřeží
od 10:00 do 16:30 hodin. Program byl opravdu pestrý, přilákal na akci okolo 300 návštěvníků. Na pódiu
vystoupily děti ze ZUŠ Střezina, A-Team a DDM Barák, svá kouzla ukázal Kouzelník Mr. Carlo a pro
děti zahrála loutkové divadlo paní Jarka Holasová. V rámci doprovodných aktivit byli k vidění hasiči
z SDH Račice nad Trotinou, Bumball.cz s relax zónou a bumperballovými koulemi, žonglérská skupina
Ascarya, Klub deskových her Poutník, Tým SGP s workshopem sportovní gymnastiky a DDM Barák
s workshopem juda. Velkým hitem letošního ročníku bylo zaplétání barevných pramínků do vlasů, tvořen
í zvířat, rostlin aj. z nafukovacích balónků a skotačení na skákacím hradu. Pracovníci Salingeru, z.s., kteří
věnovali velké úsilí přípravám akce, si pro děti nachystali sportovní a výtvarné aktivity, za jejichž splnění
si děti následně mohly vybrat drobnou cenu. V rámci akce došlo k slavnostnímu ocenění vítězů výtvarné
soutěže. Ceny si na místě přebralo 5 dětí, zbylé děti byly oceněny individuálně pracovníky Salingeru, z.s.
V průběhu celého dne se návštěvníci mohli posilnit u některého z lokálních poskytovatelů občerstvení.
Touto cestou bychom rádi poděkovali Statutárnímu městu Hradec Králové, KMS Střed města
a Královéhradeckému kraji za poskytnutí finanční podpory, dále firmám EMADO Hradec Králové, s.r.o.,
Bagmaster s.r.o, Kiekert-CS s.r.o, Dostihový spolek a.s., FC Hradec Králové, Unipap a.s. a Policie ČR
za poskytnutí cen do výtvarné soutěže. V neposlední řadě děkujeme také významným partnerům akce:
firmám V&W Europack s.r.o., Všeumíme.cz, IzoDol s.r.o., Snowbear.cz, Veolia Voda, TOI TOI sanitární
systémy, s r.o., BioCentral, Beas a.s., Hradecká pekárna s.r.o. a Bapa s.r.o.
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Začátkem roku jsme začali připravovat 3. ročník akce Noc venku Hradec Králové společně s níže uvedenými
partnery projektu. Noc venku je celorepubliková kampaň na podporu lidí bez domova, upozorňuje
na rizika bezdomovectví dětí, rodin, seniorů a dalších osob. Vyvrací předsudky a mýty ve společnosti
o bezdomovectví a informuje o tom, že se stále mnoho jednotlivců i rodin s dětmi dostává do bytové
nouze a v ČR není schválen zákon o sociálním/dostupném bydlení. Cílem Noci venku je seznámit širokou
veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat jí zážitkovou formou „běžné
fungování“ člověka žijícího na ulici.
Akce se měla uskutečnit 25. 11. 2021 od 18:00. Na programu bylo v plánu hudební a kulturní vystoupení,
zajímavé rozhovory s odborníky, promítání filmu a následná diskuse nad tématem lidí bez domova.
Odvážlivci z řad široké veřejnosti měli mít opět možnost přespat na Baťkově náměstí za účelem zažít si
na vlastní kůži spát na ulici, ráno vstát a jít do práce, školy. V důsledku zhoršené epidemiologické situace
museli pořadatelé akci nakonec zrušit.
Salinger, z.s. akci připravoval ve spolupráci s partnery projektu: Oblastní charita Hradec Králové,
středisko Dům Matky Terezy; Občanské poradenské středisko, o.p.s.; Laxus, z. ú.
Akci podpořil Královéhradecký kraj a Statutární město Hradec Králové. Děkujeme.
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Kde jste o nás mohli slyšet

Akce

Účast v pracovních skupinách

Červen

Asociace Dítě a rodina

Platforma SAS Královéhradeckého kraje

Česká asociace streetwork

Pracovní skupina komunitního plánování
Smiřice

Fórum Terénní práce
MAP Hradecký venkov
MAP Nad Orlicí
Mezioborová monitorovací skupina MOMS
Mezirezortní koordinační skupina
k transformaci systému péče o ohrožené
děti
Platforma dostupného bydlení
Královéhradeckého kraje
Platforma pro včasnou péči
Platforma pro sociální bydlení

Pracovní skupina operačního programu
URBACT III
Ústav sociálních studií Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové,
seminář „Psychosociální intervence
v praxi“.
Pracovní skupina PRAKK nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež
Královéhradeckého kraje
Pracovní skupiny komunitního plánování
Hradec Králové – Rodiny s dětmi
a mládež, Národnostní a etnické mešiny
a osoby v obtížné životní situaci

Pracovní skupina komunitního plánování
Náchod - Služby sociální prevence
a služby pro rodinu a děti

Regionální platforma Královéhradeckého
kraje k projektu Krajská rodinná politika
Tým pro děti a mládež Hradec Králové
Tým pro rozvoj náhradní rodinné péče
v Královéhradeckém kraji
Pracovní skupina Krajského úřadu Podpora rozvoje doprovázení pěstounů
na území Královéhradeckého kraje
Pracovní skupina MPSV–Metodika
doprovázení pěstounů, sjednocení praxe

Adresář sociálních služeb 2020

Salingeroviny

Časopis Orandžák

Zpravodaj sociálních projektů

Občasník Klubofon

Zprávy o činnosti 2021

Web
nzdmmodrypomeranc

www.stansenahradnimrodicem.cz

www.bubblehome.cz

www.jdidoklubu.cz

www.streetwork.cz

www.ditearodina.cz

katalog.pravonadetstvi.cz

www.uhk.cz

www.facebook.com/nzdm.
modrypomeranc

www.nahradnirodina.cz

www.youtube.com

www.facebook.com/Salinger.zs

www.promitejity.cz

https://www.instagram.com/stopacapa/

www.socialnibydleni.org

https://www.youtube.com

socialnisluzbykhk.cz

https://www.facebook.com/stopa.capa/

https://www.rodina.cz/

www.ohrozenedite.cz

www.hradeckralove.org
www.instagram.com/
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Víkendový pobyt se vzděláváním „Mužskoženský princip“
(11.–12. 9. 2021)

Víkendový pobyt se vzděláváním „Děti v NRP vs. děti
v biologické rodině“ (5.–6.6. 2021)
Tematický případový seminář (akreditace MPSV, 17.6. 2021)
Orange Free Space – akce pro děti, mládež i dospělé, zaměřená
na propagaci terénní práce (18. 6. 2021)
Účast na akci Divadelní festival–19., 20., 22., 23. 6. 2021
Červenec
Grilování v Šimkových sadech (8. 7. 2021)
Stanování na Stříbrňáku (15. 7. 2021)

Akce k Týdnu pěstounství „Ať žijí pěstouni“ (14. 9. 2021)
Graffitti odpoledne s teréňáky NZDM Modrý pomeranč
(15. 9. 2021)
Akce k Týdnu pěstounství - přednáška „Kořeny a identita dítěte
v NRP a kontakt s biologickou rodinou“ (16.9. 2021)
Týden nízkoprahových klubů (20. – 24. 9. 2021)
Tik tok den (29. 9. 2021)
Říjen
Den otevřených dveří střediska Triangl (7.10.2021)
Tematický případový seminář (akreditace MPSV, 8. 10. 2021)

Výlet pro rodiny s dětmi na rozhlednu Milíř (15. 7. 2021)

Seminář pro osvojitele „Psychosomatika osvojených dětí“
(13. 10. 2021)

Výlet pro rodiny s dětmi na Kunětickou horu (29. 7. 2021)

Den otevřených dveří (20.–21. 10. 2021)

Srpen

Listopad

Odpoledne na dopravním hřišti (12. 8. 2021)

Laskavec (8.–11. 11. 2021)

Prázdninová přespávačka s výletem do pravěku (19. 8. 2021)

Prezentace činnosti střediska Triangl pro studenty oboru
Sociální činnost ZAG Hořice (16.11.2021)

Akce Přežití (26. -27. 8. 2021)
Workshop pro sociální pracovníky na obcích (31.8.2021)
Den s úsměvem (22. 8. 2021)
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (23.–27. 8. 2021)

Seminář pro osvojitele „Psychosomatika osvojených dětí“
(24.11. 2021)
Prosinec
Obchůdky s Albertem (3 12. 2021)

Září

www.salinger.cz

www.hatefree.cz

Festival sociálních služeb v Náchodě (7.9.2021)

Regionální konference ČAS na téma SAS v síti služeb (28.5.2021)

Seminář k projektu MPSV Krajská rodinná politika (3.6.2021)

Tisk
6. plán rozvoje sociálních a souvisejících
služeb města Hradec Králové pro období
2019 - 2021

Květen

City Jam (7. 9. 2021)
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Fotogalerie
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Finanční zpráva za rok 2021
Celkové náklady:

18 152 656,91 Kč

spotřeba materiálu

384 942,62 Kč

spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek

277 022,36 Kč

opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální a zdravotní pojištění
zákonné sociální náklady

59 202,20 Kč
150 884,00 Kč
807,00 Kč
2 529 077,51 Kč
3 406 611,00 Kč
102 388,05 Kč
12 168,00 Kč

daně a poplatky

10 602,00 Kč

ostatní provozní náklady, pojištění majetku, organizace a osob

93 892,84 Kč

ostatní náklady nedaňové, dary

21 702,33 Kč

17 995 304,26 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč

4 996 718,78 Kč

Centrum Semafor

3 358 626,28 Kč

Centrum Semafor (navazující aktivity)
Triangl
Triangl (navazující aktivity)
Doprovázení rodin ve výkonu pěstounské péče dle zák. č. 359/1999 Sb.
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18 323 171,93 Kč

tržby za poskytnuté služby

295 266,66 Kč

přijaté příspěvky a dary

47 157,94 Kč

tržby z prodeje majetku

-

jiné ostatní výnosy

82 247,83 Kč

úroky

656,46 Kč

členské příspěvky

2 700,00 Kč

čerpání z fondu organizace

26 856,00 Kč

provozní dotace celkem

17 868 287,04 Kč

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

11 103 357,00 Kč

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a pohledávek

Náklady nejvýznamějších středisek/projektů:

Celkové výnosy:

Nejvýznamější poskytovatelé dotací:
Královéhradecký kraj

17 868 287,04 Kč
1 453 490,41 Kč

MPSV ČR - dotace ze SR prostřednictvím KHK

11 708 171,43 Kč

Statutární město Hradec Králové

831 545,85 Kč

MPSV ČR - dotační program Rodina a ochrana práv dětí

277 643,20 Kč

Úřad práce ČR

3 365 733,15 Kč

Ostatní města a obce

231 703,00 Kč

96 561,20 Kč
5 738 005,81 Kč
355 901,12 Kč
3 449 491,07 Kč

18 152 656,91 Kč
Celkové náklady

18 323 171,93 Kč
Celkové výnosy

170 515,02 Kč
Hospodářský výsledek
před zdaněním
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Donátoři
Ministerstvo práce a soc. věcí ČR

Děkujeme za podporu
a spolupráci
Královéhradecký kraj

Statutární město Hradec Králové

A-TEAM Hradec Králové

Kimberly-Clark, s.r.o.

Platforma pro sociální bydlení

Archeopark Všestary, o. p. s.

Klub deskových her POUTNÍK

PORSCHE INTER AUTO CZ spol. s r.o.

Asociace Dítě a rodina

Knihovna Černilov

Primeros, s. r. o.

BAPA, s.r.o.

Knihovna města Hradec Králové

Snowbear s.r.o.

Beas, a.s.

Komise místní samosprávy Hradec
Králové, Moravské Předměstí – jih

Středisko ekologické výchovy SEVER

Komise místní samosprávy Hradec
Králové, Moravské Předměstí – sever

Školské poradenské pracoviště
Mozaika

Kompakt s.r.o.

Taneční skupina Creato

Královéhradecká provozní, a.s.

TechSoup Česká republika

Kunětická zmrzka

Toi Toi, sanitární systémy, s.r.o.

La Casa de Pizza, s. r. o.

Transport Čepek, s.r.o.

Laxus, z. ú.

Univerzita Hradec Králové

Mateřská škola, Speciální základní
škola a Praktická škola HK

Úřad práce ČR

Bio Central

MPSV Rodina

Město Dobruška

Město Kostelec nad Orlicí

Bumball.cz
Café na kole
Centrum tlumočnických služeb
Darujme.cz
DDM Hradec Králové

Město Náchod

Město Nové město nad Metují

Město Rychnov nad Kněžnou

Diecézní katolická Charita Hradec
Králové- Dobrovolnické centrum
Dostihový spolek
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Město Smiřice

Kompakt spol. s.r.o.

Česká asociace streetwork

Nadace rozvoje občanské společnosti

GIVT

Nadační fond Albert

FC Hradec Králové
Fly Zone Park

Muzeum magie Jaroměř

GIVT

Občanské poraden. středisko, o. p. s.

Gymnastický tým Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická
a střední odborná škola HK

Oblastní charita Hradec Králové
– Dům matky Terezy

Zábavní park Toboga Tongo Hradec
Králové

Oblastní charita Hradec Králové

ZOO Dvůr Králové, a. s.

Hradecká pekárna s.r.o.

Kiekert-CS, s.r.o.
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VŠEumime.cz

Férová palačinkárna

IzoDol, s.r.o.

PORSCHE INTER AUTO CZ spol. s r.o.

V&W Europack s.r.o.

Městská policie Hradec Králové
–Oddělení prevence kriminality

Hybatelna z.s. – Station 91

OD TESCO

Město Třebechovice pod Orebem

STŘEZINA Základní umělecká škola

– Potravinová banka

Oblastní charita Hradec Králové
–Sociální šatník

Výchovný ústav, střední škola
a středisko výchovné péče Hostinné

Žonglérská komunita Enfys, z. s.
Žonglérská skupina Ascarya

Martin Těšitel, Fantová Iveta, Holá Eliška, Kašparová Michaela , Švorcová Adéla, Švorcová Vendula
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Líbí se Vám práce Salingeru?
Zapojte se
Staňte se dobrovolníkem ve Vámi zvoleném středisku a podílejte se na pomoci druhým.

Podpořte nás
•

na číslo účtu 1080693349/0800 (Česká spořitelna, a.s.) a sami si určete, kde Vaše peníze budou pomáhat
a na co budou určeny, zadejte jednorázový či trvalý příkaz;

•

nákupem ve Vašem oblíbeném e-shopu prostřednictvím webového portálu GIVT;

•

libovolnou částkou na Darujme.cz

Přijďte na praxi nebo stáž
Spolupracujeme s Ústavem sociální práce při Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové a máme
Rámcovou smlouvu s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové.
Studenty z jiných škol přijímáme na základě individuální domluvy.
Nabízíme odborné stáže zaměřené na práci s klientem i vedení týmu.

Neváhejte nás kontaktovat na:
495 267 249
reditel@salinger.cz
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Salinger, z.s. je pověřen dle §48 odst. 2
zákona č. 359/1999 Sb., k výkonu sociálně právní
ochrany dětí v tomto rozsahu:
Salinger, z.s. je pověřen dle §48 odst. 2 zákona č. 359/1999
Sb., k výkonu sociálně právní ochrany dětí v tomto rozsahu:
Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999
Sb., to je vyhledávání dětí, na které se sociálně- právní
ochrana zaměřuje ve smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb.
Tato činnost je vykonávána jak pasivně, kdy se pracovníci
organizace při své další činnosti můžou dozvědět o ohrožených
dětech nepřímo, nebo aktivně, kdy pracovníci organizace provádí
terénní sociální práci, depistáž. Pracovníci pohovoří s dítětem,
jeho rodiči či dalšími osobami a zajistí bezprostřední pomoc dítěti.

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a)
zákona č. 359/1999 Sb.)
Zaměřujeme se na poskytování poradenské pomoci při péči o dítě
nejrůznějšího věku, rozvoj psychosociálních dovedností v rodině,
zajišťujeme poradenství rodičům ve věcech výchovných problémů
s dítětem, sociálního zabezpečení rodiny, bytové problematiky
apod. Pracovník pohovoří s rodiči a dítětem a rozebere konkrétní
problém s hlavním cílem nalézt řešení.
Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství
při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně
postižené (§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.)
Pracujeme s rodiči např. na nácviku sociálně-pedagogických
dovedností a zaměřujeme se na podporu realizace potřeb dětí
s postižením a jejich rodin a na usnadnění jejich autonomie, tj.
např. zajišťujeme jejich informovanost o možnostech jejich
sociálního zabezpečení, zprostředkování služeb sociální péče
(např. stacionáře) nebo služeb sociální intervence (např. raná
péče). Organizace má zajištěno vhodné prostředí pro poskytování
poradenství a vymezenou nabídku služeb, které může rodinám
nabídnout.
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Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů
zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
(§ 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.)
Organizace pořádá přednášky, semináře či kurzy zaměřené
např. na nácvik komunikace s dítětem, výchovu dítěte, péči
o dítě jiného etnika apod. Vždy je jasně vymezen okruh osob,
pro které je přednáška určena. Zajišťujeme vhodné prostředí pro
pořádání přednášek a kurzů. U většiny přednášek je také zajištěn
doprovodný program pro děti. Bylo realizováno 16 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 2029
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 středisku NZDM Modrý pomeranč.
Středisko je především určeno ohroženým dětem, kterým nabízí
výchovné programy, využití volného času, rozvoj sociálních
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 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.
Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům
o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám
vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům
a pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo
svěřením dítěte o pěstounské péče (§11 odst. 1 písm. d),
§11 odst. 2 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.)
Po celou dobu spolupráce poskytujeme žadatelům poradenství
ve věcech týkajících se přípravy i převzetí dítěte do rodiny.
Mohou se na nás obrátit zájemci o osvojení, stejně tak zájemci
o pěstounskou péči. Vzájemná komunikace pracovníků a žadatelů
probíhá prostřednictvím telefonu, e-mailu a osobních setkání.
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující,
s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské
péče (§ 47b zákona č. 359/1999 Sb.), při výkonu pěstounské
péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba
pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna
výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče je každé rodině
přidělen klíčový pracovník. S ním se členové rodiny setkávají při
individuálních nebo rodinných konzultacích alespoň jednou za dva
měsíce, v případě potřeby i častěji. Návštěvy probíhají zpravidla
v přirozeném prostřední rodiny (domácnosti). Komunikace
s rodinou probíhá i prostřednictvím telefonu a e-mailu. Výchovná
a poradenské péče je poskytována na základě vzájemné domluvy,
případně na základě vyžádání osoby pečující.

Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli
nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností (§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst.
2 písm. g zákona č. 359/1999 Sb.)
Tato činnost je vykonávána jak pasivně, kdy je pracovník
kontaktován rodinou, kterou oznamuje obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, tak aktivně, kdy pracovník vytipuje
v rámci jiných činností vhodné osoby. Potencionální fyzické
osoby jsou kontaktovány i během propagačních akcí organizace,
případně akcí, kam jsou pracovníci Salinger, z.s. přizváni jako
hosté.
Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2 zákona č. 359/1999
Sb., kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném
prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení,
a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností (§ 19a odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. h)
zákona č. 359/1999 Sb.)
Tato činnost je vykonávána vytipováním dětí vhodných
do náhradní rodinné péče.

Místa poskytování
NZDM Modrý pomeranč
Triangl
Stopa čápa
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Salinger, z. s.
vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 3261
IČ: 67440185
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: 1080693349/0800
(Česká spořitelna, a.s.)
Sukovy sady 660
500 02 Hradec Králové
495 267 249
reditel@salinger.cz
www.salinger.cz 		
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www.facebook.com/Salinger.zs
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