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Poslanecká sněmovna 

schválila změny v úpravě 

svéprávnosti 

 

Poslanecká sněmovna dne 

26.10.2016 schválila novelu 

občanského zákoníku, která 

prodlužuje dobu pro 

přezkumy všech osob, které 

byly před rokem 2014 

omezeny či zbaveny 

způsobilosti k právním 

úkonům, ze tří na pět let.  

 

Celá tisková zpráva 

dostupná na: 

http://portal.justice.cz/Justi

ce2/MS/ms.aspx?j=33&o=

23&k=2375&d=351091 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klub Labyrint v novém 
 

Na počátku roku 2016 se Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klub Labyrint zapojila do 

projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 2015-2019  realizovaného v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost. 
 

Projekt se zaměřuje zejména na osoby, které jsou předlužené nebo opakovaně či dlouhodobě nezaměstnané, 

např. nedokončí vzdělání nebo mají problém se začlenit na trh práce. Cílem projektu je zajištění dostupnosti 

sociálních služeb, které přispívají k zapojování do společenského života. 
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klub Labyrint při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem 

poskytuje terénní i ambulantní formu služby. Terénní forma služby probíhá v domácnostech uživatelů, kde lze s 

rodinou spolupracovat v přirozených podmínkách. 
 
Do ambulantní formy docházejí klienti samostatně a konzultují svoji současnou situaci. Zaměstnanci pomáhají 

klientům v rozvoji dovedností a v otázkách týkajících se bydlení, financí nebo v péči o děti a jejich výchově. 

Tato služba je určena lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim situaci bez podpory 

překonat. V tomto roce spolupracovalo se službou SAS Klub Labyrint celkem 18 rodin. 
 
Od října má SAS Klub Labyrint také novou posilu do pracovního týmu, takže v terénní formě služby nyní působí 

celkem čtyři pracovnice, které mohou aktivně reagovat na potřeby dalších rodin. 
 
Pro více informací můžete pracovnice kontaktovat v konzultačních hodinách, které probíhají každý všední den 

kromě středy. Po – 10:00-12:00, 13:00 - 15:00, Út 9:00 – 12:00, 13:00 - 15:00, Čt - 9:00 – 12:00, 13:00 - 15:00, 

Pá - 8:00 – 12:00, 13:00 - 15:00. 

 

Bc. Bopková Adéla 

vedoucí služby 
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Salinger oceněn v Senátu 
 

Hradec Králové – Salinger, z.s. uspěl ve velké 

konkurenci 109 sociálních služeb a získal Cenu 

kvality v sociální péči. Cena byla udělována přímo 

v Senátu Parlamentu ČR za účastni ministryně 

Marksové. 
 

Nezisková organizace Salinger, z.s., věnující se práci 

s rodinami v tíživé životní situaci, slaví obrovský 

úspěch. Zvítězila ve velké konkurenci 109 organizací 

a získala Cenu kvality pro poskytovatele sociálních 

služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

„Toto ocenění je pro nás velkou motivací stále se 

zlepšovat a udržet si kvalitu poskytovaných služeb. 

Klient je u nás na prvním místě, jsme rádi, že je to na 

naší práci vidět,“ říká Iva Rosíková, ředitelka 

Salingeru.  
 
 Garantem 11. ročníku byla senátorka Milada 

Emmerová.  Neziskový projekt Cena kvality v sociální 

péči se snaží upozornit na náročnou práci sociálních 

pracovníků a zvýšit tak prestiž sociálních služeb. 
 
„Velmi si vážíme podpory Královéhradeckého kraje, 

jehož zástupci nás přijeli do Senátu podpořit. Bylo to 

pro nás milé překvapení,“ dodala Iva Rosíková. 

 

 

Autorka: Mgr. Jana Macková 

 
Více informací poskytne: 

Mgr. Iva Rosíková, ředitelka organizace 

Tel.: 777 807 057 

e-mail: reditel@salinger.cz 

www.salinger.cz 
 
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, 

Pardubickém a Libereckém kraji. 

 

http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=351091
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=351091
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=351091
mailto:reditel@salinger.cz
file:///C:/Users/663/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EWX0PLBI/www.salinger.cz
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Hodnocení dle znaků a 

vodítek podpory člověka v 

přirozeném prostředí 

 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí připravilo 

pro obce nové znaky a 

vodítka zaměřená na 

podporu člověka v 

přirozeném prostředí. 

Znaky a vodítka je možné 

využít pro sebehodnocení či 

hodnocení s podporou 

externího odborníka. Slouží 

především jako nástroj pro 

sběr podnětů pro další práci. 

Hodnocení MPSV (Národní 

centrum podpory 

transformace) plánuje 

vyzkoušet na obcích či 

krajích, které o něj budou 

mít zájem.  

Následně bude nástroj 

doplněn o metodiku, která 

pomůže provést a sjednotit 

sebehodnocení. 

 

Znaky a vodítka a další 

potřebné informace jsou 

dostupné na 

http://www.trass.cz/index.p

hp/2016/11/28/hodnoceni-

dle-znaku-a-voditek-

podpory-cloveka-v-

prirozenem-prostredi/.  

 

Pokud máte zájem o 

podporu při vyzkoušení 

znaků a vodítek podpory 

člověka v přirozeném 

prostředí při hodnocení 

nebo pokud máte ke 

znakům a vodítkům nějaké 

připomínky, dotazy a 

návrhy na úpravu, můžete je 

zaslat na e-mail: 

transformace@mpsv.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

Pferda pořádal první workshop na 

téma Obtížné případy v rámci 

služby podpora samostatného 

bydlení 
 

Organizace PFERDA z.ú. již šestým rokem pomáhá 

lidem s mentálním postižením nebo duševním 

onemocněním žít ve svém vlastním bydlení. Tuto 

službu nazývá Takový normální život a jde o 

podporu samostatného bydlení. 
 

V Rychnově a jeho okolí tak může bydlet 7 klientů a v 

Náchodě další tři. Pracovník se s nimi schází a pomáhá 

jim v činnostech, se kterými by si sami nevěděli rady. 

Např. je doprovodí k lékaři, pomáhá jim s úřady, 

nakupuje s nimi, tvoří rozpočty, učí je vařit nebo jim 

pomáhá udržet si svou domácnost uklizenou. Klient je 

navíc veden, aby si co nejvíce věcí zvládl udělat sám a 

žil opravdu podle svých představ, jako všichni ostatní, 

třeba i pracoval, měl svou rodinu, atd. 
 
Protože se sociální práce s klienty v jejich přirozeném 

prostředí neustále rozvíjí a také „víc hlav, víc ví“, 

uspořádala organizace PFERDA z.ú. historicky první 

workshop s tématem „Obtížné případy v rámci služby 

podpora samostatného bydlení“. Této akce se 

zúčastnilo kromě pracovníků organizace PFERDA  z.ú. 

ještě dalších osm organizací z celé České republiky, od 

Ostravy po Prahu. Každá organizace přivezla jeden 

případ, který je z nějakého důvodu náročný na řešení, 

neví si s ním rady, nebo by ráda slyšela názory a 

nápady třetích stran. Ty mohou mít náhled „zvenčí“, 

ale také i podobné zkušenosti se zajímavým řešením. 

Kromě samotné práce s klienty si organizace mohly 

předat zkušenosti i z organizační stránky, nebo 

příklady dobré praxe a navázat nějakou dlouhodobější 

spolupráci. 
 

 
 
Autorka: Iva Laštovicová 
 
Služba podpora samostatného bydlení Takový 

normální život je od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019 

podpořena z Individuálního projektu Služby sociální 

prevence v Královéhradeckém kraji IV. 

Co je nového v Životě bez bariér 
 
Podzimní a zimní měsíce se tradičně považují za 

období uklidnění, rozjímání a bilancování. Nejinak 

je tomu i v Životě bez bariér. Co se podařilo a co je 

před námi? 
 
Říjen byl ve znamení příprav projektových žádostí na 

dokončení revitalizace klášterního areálu. ŽBB 

připravil 2 projekty do Integrovaného regionálního 

operačního programu. Pokud budou projekty 

podpořeny, začneme v příštím roce s rekonstrukcí 

suterénních podlaží kláštera, které by od r. 2019 

sloužily službám odborného sociálního poradenství a 

denního stacionáře. Ve stejném období by došlo k 

rekonstrukci 1. nadzemního podlaží a vybudování 

komunitního centra se sociální rehabilitací. V případě, 

že se vše podaří, dojde ke zkvalitnění a rozšíření služeb 

poskytovaných Životem bez bariér a díky 

komunitnímu centru budou mít občané Nové Paky 

další možnost, jak trávit volný čas a zapojit se do 

spolkových činností. 
 
Koncem měsíce a začátkem listopadu jsme díky 

podpoře Královéhradeckého kraje mohli dokončit 

opravu cesty mezi budovami areálu. Na zpevněnou 

cestu byla položena zámková dlažba a pro všechny 

návštěvníky klášterního areálu to znamená, že už se 

nebudou muset potýkat s bahnem a kameny na cestě. 

Tuto úpravu jistě ocení s přicházející zimou hlavně 

vozíčkáři, pro které byla jízda dosud poněkud 

adrenalinovým zážitkem. 
 
V listopadu si naši klienti sociální rehabilitace 

vyzkoušeli, jaké to je být knihkupcem. Díky iniciativě 

naší pracovnice a spolupráci s kavárnou Centrál jsme 

v prostorách kavárny nabízeli antikvární a nové knihy 

k prodeji. Hosté kavárny si mohli prohlédnout nebo 

zakoupit i další výrobky klientů sociálních služeb a 

chráněné dílny. 
 
Další listopadovou akcí byl kurz pro osoby pečující o 

osobu se zdravotním postižením nebo seniora v 

domácím prostředí. Kurz s názvem "Jak pečovat a být 

v pohodě" se soustředil hlavně na navázání kontaktu s 

pečujícími a nabídku podpory – služeb Života bez 

bariér – kompenzační pomůcky, odborné sociální 

poradenství, sociální rehabilitace, denní stacionář a 

psychologickou podporu koučky Katky Vančové. 
 
Koncem listopadu se v Centru bez bariér konal tradiční 

předvánoční jarmark, nabízející výrobky klientů 

sociálních služeb a chráněné dílny. Po dobu jarmarku 

si návštěvníci mohli také prohlédnout prostory Života 

bez bariér a informovat se o poskytovaných službách. 

 

 

 

 

 

 

Pokračování na str. 3 

11/2016 

 Aktuality 

mailto:lnovotna@kr-kralovehradecky.cz
http://www.trass.cz/index.php/2016/11/28/hodnoceni-dle-znaku-a-voditek-podpory-cloveka-v-prirozenem-prostredi/
http://www.trass.cz/index.php/2016/11/28/hodnoceni-dle-znaku-a-voditek-podpory-cloveka-v-prirozenem-prostredi/
http://www.trass.cz/index.php/2016/11/28/hodnoceni-dle-znaku-a-voditek-podpory-cloveka-v-prirozenem-prostredi/
http://www.trass.cz/index.php/2016/11/28/hodnoceni-dle-znaku-a-voditek-podpory-cloveka-v-prirozenem-prostredi/
http://www.trass.cz/index.php/2016/11/28/hodnoceni-dle-znaku-a-voditek-podpory-cloveka-v-prirozenem-prostredi/
mailto:transformace@mpsv.cz


 

3/7 

Odbor sociálních věcí 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Pivovarské náměstí 1245/2,  

500 03 Hradec Králové 

www.kr-kralovehradecky.cz 

kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze 

příjemců: lnovotna@kr-kralovehradecky.cz 
 tel.: + 420 495 817 321 

 

 

 

 
 

 

Do 4. ledna 2017 lze 

předkládat žádosti o 

podporu v rámci výzvy č. 

64 Podpora aktivit a 

programů v rámci 

sociálního začleňování (2. 

výzva) Operačního 

programu Zaměstnanost 

Informace jsou dostupné na: 

https://www.esfcr.cz/vyzva

-064-opz   

Podporované aktivity: 

- Podpora sociální práce: na 

obcích, slaďování metod 

soc. práce, komunitní 

sociální práce, komunitní 

centra 

- Podpora pečujících osob a 

neformální péče 

- Podpora soc. práce a 

aktivit ve vztahu k bydlení 

- Podpora aktivit ve vztahu 

k zaměstnání a jeho udržení 

- Podpora aktivit prevence 

sociálně patologických 

jevů, podpora osob ve 

VTOS, podpora aktivit 

sekundární a terciální 

prevence osob ohrožených 

závislostmi 

- Podpora služeb pro 

ohrožené děti a rodiny 

- Podpora aktivit 

zaměřených na CS 

legálních migrantů 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
  
 

 

Pokračování ze str. 2 
 

V prosinci se sejdeme s klienty sociálních služeb na 

pravidelné a očekávané Vánoční noci, která se ponese 

ve znamení koled, vánočních dobrot a dárků. 
 

 
 

Autorka: Mgr. Lucie Mánková 

 

Čtení teď Anetka piluje i díky 

knížce, kterou sama vyhrála! 
 

Anetka je 11letá dívenka, která žije se svými 

rodiči v malé obci blízko Hradce Králové. Ráda 

maluje a počítá. I když ji čtení dělá stále potíže, 

pravidelně ho trénuje. Je snaživá, postupně se učí, 

jak si pečlivě plnit svoje školní povinnosti. Ještě 

před rokem bylo ale všechno jinak. Zdálo se, že 

Anetka nároky běžné školy nemůže zvládnout. 

Rodiče v té době proto dokonce žádali, aby byla 

Anetka přeřazena na praktickou školu. 
 
Paní učitelky v místní základní škole se ale 

domnívaly, že Anetka má dostatečné intelektové 

schopnosti, aby zvládla běžnou základní školu. 

Během osobního setkání předaly mamince Anetky 

letáček o vzdělávacím programu obecně prospěšné 

společnosti Aufori a povzbudily ji, aby se do 

programu „Učí (se) celá rodina“ zapojili. V tomto 

programu pomáhají vyškolení pedagogičtí a sociální 

pracovníci rodinám překonávat problémy s plněním 

školních povinností, například tím, že jim asistují při 

domácí přípravě do školy. 
 
Rodiče Anetky nás zanedlouho skutečně 

kontaktovali, protože jim na školním prospěchu 

dcery záleželo, a do programu se zapojili. Do rodiny 

začala pravidelně každý týden dojíždět pedagožka 

programu. Během prvních návštěv se pedagožka 

programu zaměřovala především na látku, ve které 

měla Anetka největší problémy. Jednalo se hlavně o 

základy trivia, tedy čtení, psaní a počítání. Rodiče 

sami na pravidelnou přípravu do školy nestačili.  

Rodina navíc žila v nevyhovujících podmínkách – ve 

dvou místnostech bez vlastního sociálního zařízení. 

Na viditelnou změnu k lepšímu si proto všichni 

museli počkat. Chvílemi byli rodiče i škola k naší 

snaze už skeptičtí, ale výsledky spolupráce se po 

několika měsících dostavily. 
 
Pedagožka programu, Bc. Adéla Poloprudská, ke 

spolupráci s rodinou uvádí: „S Anetkou jsme 

pracovaly a pracujeme především na matematice a 

českém jazyce. Matematika jí jde již velmi dobře a má 

radost z každého příkladu. V českém jazyce zkoušíme 

hlavně čtení, a psaní. Anetku doučování baví, je 

snaživá a motivovaná k plnění školních povinností.“ 

Podstatné je, že změnu zaznamenala i paní učitelka 

ve škole, která je s pedagožkou programu v 

pravidelném kontaktu. Rodina zůstává bydlet na 

stejném místě, ale přestěhovala se alespoň do jiného 

bytu v domě, který je prostornější a kde mají již plně 

funkční sociální zařízení. Do doučování se navíc 

začaly postupně zapojovat i další děti z domu. 

Momentálně dojíždí pedagožka programu již za 

čtyřmi dětmi z domu. 
 
Během srpna vyhlásil Nadační fond Albert, který je 

naším stálým donátorem, výtvarnou soutěž o knížky 

pohádek od vydavatelství Albatros. Anetka se 

rozhodla, že namaluje Makovou panenku. Malování 

jí moc baví, takže to pro ni byla radost a zábava. A 

podařilo se!  Z mnoha obrázků, které se do soutěže 

zapojily, se ten Anetčin umístil na 2. místě. Anetka 

teď piluje čtení i díky knížce „Maková panenka a 

motýl Emanuel“, kterou vyhrála. 
 
Na výherní obrázek i fotky ze slavnostního předávání 

knížky, se můžete podívat níže. 

 

 
 
Pokračování na str. 4 
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Státní zdravotní ústav 

připravuje konferenci 

Státní zdravotní ústav 

připravuje seminář na téma 

 

Snižování zdravotních 

nerovností Zdraví 

v kontextu sociálně 

ekonomických 

determinant 

 

Termín: 13. 12. 2016 

Místo konání: Praha 

 

Více informací ZDE: 

http://www.szu.cz/uploads/

documents/czzp/nerovnosti

/Pozvanka_Snizovani_zdra

votnich_nerovnosti_2.pdf 

 

 

 

 

 

 

  

Pokračování ze str. 3 
 

 
 
Autorka: Mgr. Nela Henclová 
 
Kontakt: 

Mgr. Nela Henclová, sociální pracovnice programu 

721 751 303, henclova.aufori@gmail.com 

Více informací o programu: www.aufori.cz 

 

Stopa čápa pomáhá 

prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost 
 

Čtrnáctiletá Petra z malé obce na Náchodsku se 

do pěstounské péče dostala ve věku necelých dvou 

let. S pěstouny zvládla své první kroky, postupně 

procházela školkou i školou a zažívala různé 

zážitky, které k životu patří. Vzhledem k tomu, že 

biologická matka byla zbavena rodičovské 

zodpovědnosti, nikdy spolu nebyly v kontaktu.  S 

přibývajícím věkem ale Petru čím dál více 

začínalo zajímat, odkud pochází a jaké jsou její 

kořeny. 

 

Díky Operačnímu programu Zaměstnanost mohly 

pracovnice Salingeru, střediska Stopa čápa, dívce 

pomoci biologickou rodinu kontaktovat. „Petřinu 

matku jsme zvládli poměrně rychle dohledat, 

zkontaktovali jsme ji a celou situaci vysvětlili,“ řekla 

pracovnice střediska Kateřina Sochorová. Po 

několika týdnech se podařilo, že si matka s dcerou 

vyměnily první slova přes internet. S ohledem na 

náročnost celé události byla Petře také 

zprostředkována odborná psychologická pomoc, 

kterou má nyní možnost využívat.  

 

Zda se se svou biologickou matkou Petra někdy 

potká, bude záležet na mnoha okolnostech. Díky 

tomuto projektu bylo možné alespoň zahájit cestu ke 

splnění Petřina snu, poznat svoji vlastní rodinu. 
 
Operační program Zaměstnanost pomohl i v případě 

osvojeného Adama z Trutnovska. Ten žije v rodině, 

která kromě něj vychovává tři vlastní děti. Adam na 

začátku puberty začal mít ve škole vážnější výchovné 

problémy. Za pomoci pracovníků střediska a 

zprostředkovaného odborníka se nyní daří celé rodině 

procházet složitou cestou k Adamově dospělosti. 
 
Podobných případů, kdy bylo díky tomuto programu 

možné podpořit konkrétní potřeby pěstounských a 

adoptivních rodin, řeší středisko Stopa čápa 

každoročně několik desítek. „Tyto služby jsme 

schopni v případě potřeby nabídnout rodinám, které 

s naším střediskem mají uzavřenou Smlouvu o 

poskytování sociálních služeb a patří do naší cílové 

skupiny, což jsou zájemci a žadatelé o jakoukoli 

formu náhradní rodinné péče, osoby, které mají dítě 

v předpěstounské nebo předadopční péči, dlouhodobí 

pěstouni, pěstouni na přechodnou dobu, poručníci, 

kteří osobně pečují o děti, adoptivní rodiny,“ řekl 

vedoucí střediska Stopa čápa Martin Snížek. 

 
Bližší informace o Operačním programu 

Zaměstnanost je možné získat na webu 

www.esfcr.cz. Podrobnosti o službách nabízených 

střediskem Stopa čápa lze najít na webu 

www.salinger.cz.  

Jména a bydliště klientů byla z důvodů ochrany 

osobních údajů změněna. 
 
Autorka: Mgr. Jana Macková 

 

Nízkoprahové denní centrum: 

nejvíce vyhledávané místo pro lidi 

bez domova 
 

Dům Matky Terezy na Pouchově nabízí pomoc 

lidem bez domova. Podporu v těžké životní situaci 

zde hledají muži i ženy. Mohou zde na krátký čas 

přechodně bydlet, přenocovat, zapojit se do 

pracovních činností či vyhledat pomoc během dne.  
 
Nízkoprahové denní centrum je přístupné denně. 

V létě od 11.00 do 16.00, v zimě od 10.00 do 17.00. 

Jeho pomoc využívá nejvíce klientů v porovnání 

s ostatními službami, které charitní zařízení lidem 

bez domova poskytuje. 

 

Pokračování na str. 5 
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Pokračování ze str. 4 
 
V Nízkoprahovém denním centru dochází většinou 

k prvnímu kontaktu příchozích lidí bez domova s 

pracovníky Domu Matky Terezy. Profesionální 

přístup, dostatečná dávka empatie, trpělivost, ale i  

rozhodnost, jsou pro pracovníky této služby nezbytné 

nástroje pro řešení nastalých situací a překonávání 

náročnějších chvil s klienty. 
 
 Lidé si v denním centru mohou v bezpečí, teple a 

suchu odpočinout, umýt se, připravit si jednoduché 

jídlo v kuchyňce, v případě potřeby mohou získat 

čisté ošacení. Pracovníci je motivují a podporují 

k řešení jejich sociální situace, mají možnost využít 

sociální poradenství. Vaří se pro ně polévka, která se 

podává dvakrát denně. Za poplatek si mohou vyprat 

a usušit prádlo či zhotovit fotografie pro získání 

osobních dokladů. 
 
V loňském roce vyhledalo v Nízkoprahovém denním 

centru pomoc 381 mužů a 109 žen starších 18 let 

z celého Královéhradeckého kraje, dále i z jiných 

krajů ČR a jiných států EU. Bylo zaznamenáno 

16 325 jednotlivých návštěv klientů, což je oproti 

loňsku o téměř dva tisíce více. 
 
Radek 
 
Radkovi je 65 let, do nízkoprahového denního centra 

přišel v srpnu poté, co jej Policie ČR „osvobodila“ 

z rodiny, která ho téměř rok využívala k práci, 

zadržovala jeho osobní doklady a brala mu každý 

měsíc důchod. 
 
Radek nikdy předtím v Hradci Králové nebyl, o 

denním centru nic nevěděl. Byl zpočátku zmatený a 

jen pomalu se s ním dařilo navázat kontakt. Velmi 

pomohlo, když sociální pracovníci na denním centru 

zajistili, aby začal dostávat svůj důchod na poštu. 

Zpočátku jej tam vždy asistent v sociálních službách 

i doprovázel. 
 
Radkův stav se lepšil jen velmi pomalu, často mluvil 

o tom, že již nemá důvod dál žít a jak si celou věc 

způsobil sám. Pracovníci denního centra jej chtěli 

více podpořit, nabízeli mu možnost využít azylový 

dům, kde by mohl nějaký čas žít, chtěli mu pomoci 

pokusit se obnovit kontakt s rodinou… 
 
Radek na nic z toho ještě nebyl připravený. Trvalo 

další týdny, než začal komunikovat víc a než začal 

sám hovořit o svém synovci, který ho již dříve hledal. 

 
Poté, co pracovníci charity příbuzného kontaktovali, 

začali se ozývat další členové rodiny a dnes se Radek 

pravidelně setkává i se svým bratrem. 
 
Více na www.charitahak.cz 
 
Autor: Bc. Karolína Jelínková 

 
 

Terénní pracovníci Aufori 

navštívili letos již 78 obcí 

Královéhradeckého kraje 

 
Terénní programy se zaměřují na pomoc lidem 

ohroženým či zasaženým chudobou.  Úkolem 

terénních pracovníků je tyto lidi vyhledávat a 

zprostředkovávat jim pomoc v síti dostupných 

služeb. Významnou část práce věnují také 

mapování situace v obcích Královéhradeckého 

kraje. Cílem tohoto monitoringu je jednak 

vyhledávat sociálně ohrožené osoby, které 

potřebují odbornou pomoc, jednak mapovat 

výskyt sociálně rizikových jevů v obci a pak včas 

reagovat na případné změny či vyskytující se 

problémy. Tato činnost probíhá v průběhu celého 

roku. Mapování některých oblastí vyžaduje více 

času, takže terénní pracovníci dojíždí pravidelně 

do některých obcí řádově i několik týdnů, nebo 

dokonce měsíců. Tvoří postupně základní popis 

obce, existující sítě služeb a jejich dostupnosti, 

problémových oblastí, případně sociálně 

vyloučených lokalit. Díky dobré znalosti prostředí 

pak mohou terénní pracovníci vhodně reagovat na 

potřeby obce a jejích obyvatel a poskytovat služby 

tam, kde je potřeba. 
 
Od začátku roku 2016 jsme mapovali situaci celkem 

v 78 obcích Královéhradeckého kraje. Všechna místa 

zobrazuje mapka níže. Některé obce jsou rozlehlé, 

problémy v nich se kumulují a jejich výskyt je 

ovlivněn celou řadou vnějších faktorů, jako je 

například roční období a denní doba.  To vyžaduje 

dlouhodobější a pravidelný monitoring. V menších 

obcích bývá jednodušší identifikovat osoby ohrožené 

sociálním vyloučením. Z tohoto důvodu zároveň na 

mapce níže neuvádíme přesný název těchto obcí.  
 
Na základě našich monitorovacích aktivit jsme v roce 

2015 připravili první Zprávu z depistážní činnosti, ve 

které jsme mapovali výskyt sociálně vyloučených 

lokalit v Královéhradeckém kraji a dostupnost 

základních návazných služeb. 
 
Obdobnou zprávu za rok 2016 vydáme v prvním 

čtvrtletí roku 2017. Zaměříme se v ní podrobněji i na 

popis rizikových oblastí s vyšším výskytem různých 

sociálně patologických jevů. 
 
Výstupy naší činnosti přináší důležité informace 

například o migraci sociálně vyloučených rodin v 

rámci kraje, například z důvodu nedostupného 

bydlení, o absenci potřebných návazných služeb, 

počtu sociálně vyloučených lokalit a změnách v nich. 

Tyto informace jsou důležité nejen pro naši 

klientskou práci, ale také pro nastavování 

preventivních opatření v oblasti sociálního vyloučení 

v rámci celého Královéhradeckého kraje. 
 
 
Pokračování na str. 6 
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Pokračování ze str. 5 
 
  

 

 
 

Mgr. Nikola Nováková, vedoucí služby terénní 

programy 

e-mail: novakova.aufori@gmail.com, 

tel.: 773 194 391 

 

Čtení z litevských pohádek 
 

V rámci projektu klientů a pracovnic sociální 

rehabilitace „Tréninkové knihkupectví a 

antikvariát“ v listopadu naše pozvání přijala 

překladatelka z litevštiny Věra Kociánová. 

 
Četla nám z knihy Litevské pohádky, kterou přeložila 

a vydala ve vlastním nakladatelství Venkovské dílo. 

Přidala i pár zajímavých historek, jak se cestuje 

vlakem do Litvy. 

 

Věro, děkujeme!! A rádi Vás v Životě bez bariér 

přivítáme, až se vrátíte z cest s čerstvými zážitky. 

 

 
 

Autorka: Mgr. Lucie Mánková 

Balíčky potravinové banky 

pomáhají! 
 

V rámci programu Sanace rodiny ve středisku 

Triangl spolupracujeme od počátku roku 2016 s 

rodinou, která žije na Královéhradecku a 

rozhodla se řešit svou obtížnou situaci, kterou 

vlastními silami není schopna překonat. 
 
V rodině žijí tři děti, maminka je na mateřské 

dovolené a otec byl zaměstnán jako řidič. Před 

Vánoci letošního roku se rodině rozbila lednička a 

televize, věci, které již dlouho užívali. Otec navíc 

začal pociťovat velké bolesti v noze a jeho zdravotní 

stav vyžadoval okamžitou operaci a tedy dočasnou 

pracovní neschopnost. Dvě z dětí navíc nastoupily v 

září do první třídy, s čímž byly spojeny velké výdaje. 

Vzhledem k těmto okolnostem se rodina dostala do 

situace, kdy jim finance přestaly stačit i na pokrytí 

základních životních potřeb. V takovou chvíli byla 

jedním z nejdůležitějších záchytných bodů podpora 

balíčků FEAD, které pokryly nejen potravinový 

deficit a zajistily tak například obědy, večeře a 

svačiny do školy, ale zabezpečily také hygienické 

potřeby, bez kterých by se rodina neobešla, jako 

pleny pro nejmladšího člena rodiny, prací prostředky, 

sprchové gely a holicí potřeby. Všechny tyto věci 

neznamenaly pouze materiální pomoc, ale překlenutí 

období, během kterého by rodině hrozily další 

sociální problémy, které by mohly mít nepříznivý 

vliv na celou rodinu. Nyní se mohou rodiče věnovat 

zlepšení svého zdravotního stavu, rozvoji dětí, 

přípravě do školy a na zájmové kroužky. 
 
Sepsala: Mgr. Barbora Celá, Salinger, z.s. 

 
Aktivity střediska Triangl jsou součástí 

individuálního projektu „Služby sociální prevence v 

Královéhradeckém kraji IV“, který je financován z 

prostředků ESF prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost. 
 

Azylový dům Jičín 

 
Osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení je určena 

sociální služba Azylový dům Jičín, kterou od jara 

2013 provozuje Oblastní spolek ČČK Jičín. 
 
Zařízení je určeno mladým dospělým od 18 do 26 let 

věku (1 byt o velikosti 1+0) a 4 byty (2 byty o 

velikosti 1+1 a 2 byty o velikosti 1+0) jsou určeny 

matkám/ženám s dítětem/ dětmi (max. se 3 dětmi, 

výjimečně i se zletilým dítětem, které je zároveň 

nezaopatřeným dítětem - student, učeň). Kapacita 

azylového domu je 14 osob. 

 

 

Pokračování na str. 7 
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Pokračování ze str. 6 
 
Azylový dům Jičín nabízí svým uživatelům 

ubytování, podporu při obstarávání osobních 

záležitostí, základní poradenství, pomoc při 

činnostech zabezpečujících orientaci ve svých 

právech a povinnostech, upevňování dosavadních 

schopností a dovedností v oblasti péče o domácnost, 

o svoji osobu a o své děti. Pracovníci zařízení 

motivují uživatele k navazování a udržování 

sociálních vazeb (tzn. posilovat a upevňovat citový 

vztah s dětmi, navazovat a udržovat přirozené vztahy 

s rodinou a přáteli), dále k zajišťování všestranného 

rozvoje dětí: jejich schopností, dovedností, 

sociability, smysluplného trávení volného času a 

začleňování mezi vhodné vrstevníky a kamarády. 
 
V rámci projektu Služby sociální prevence v 

Královéhradeckém kraji IV byly poskytnuty finanční 

prostředky na provoz Azylového domu Jičín na dobu 

od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019 z Operačního programu 

Zaměstnanost. Dle uzavřené Smlouvy se 

poskytovatel (Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Jičín) zavazuje zajistit službu sociální prevence 

dle § 57 ZSS – azylové domy pro matky s dětmi, 

případně jednotlivce bez přístřeší pobytovou formou 

v Jičíně pro region Jičínsko (v rámci veřejné zakázky 

by mělo být podpořeno 20 osob starších 15 let). 

Zejména díky těmto finančním prostředkům mohlo 

od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016 využít služeb našeho 

zařízení 10 uživatelek s celkem 14 dětmi a 1 uživatel 

z cílové skupiny mladí dospělí. 

 

 
 

 
 

Milena Vanclová 

sociální pracovnice AD Jičín 

Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi - SAS Alternativa 
 
Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných 

sociálních služeb (zejména služeb sociální 

prevence) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, a jejich dostupnost osobám sociálně 

vyloučeným nebo ohroženým sociálním 

vyloučením na území Královéhradeckého kraje. 

 
Hlavní cíle služby směřují k rozvoji rodičovských 

kompetencí a poskytování podnětného výchovného 

prostředí pro děti. Tyto cíle jsou naplňovány 

prostřednictvím aktivizačních a výchovně 

vzdělávacích činností, ale také posilováním 

spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, 

dalšími návaznými sociálními či jinými službami, 

které mohou být nápomocné při řešení klientovy 

situace. Služba je poskytována terénní a ambulantní 

formou. 

 

V období od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016 těchto služeb 

využilo celkem 130 klientů. 

 

V rámci ambulantní formy služby SAS Alternativa 

pro rodiny s dětmi dochází klienti do střediska 

Milíčův dům. Mezi nejčastější důvody, které k nám 

tyto rodiny přivedou, patří poradenství v oblasti 

problémové docházky dětí do školy nebo školního 

prospěchu. Dále základní sociální poradenství 

týkající se především zlepšení finanční či bytové 

situace rodiny, která vede ke klidnějšímu životu celé 

rodiny. Součástí ambulance je také klub pro děti, do 

kterého dochází děti ve věku od 1 roku do 18 let a 

aktivit se mohou účastnit i rodiče, což považujeme za 

velmi přínosné. Klub nabízí nejen aktivity 

přichystané pracovnicemi, ale na dění v klubu se 

mohou podílet i děti samotné. Nápady jsou vítány, 

podporujeme aktivitu a kreativitu dětí. 

 

V rámci terénní formy se za uplynulé období s klienty 

nejčastěji spolupracovalo na celkovém zlepšení 

sociální situace rodiny. Do této kategorie spadá 

především řešení bytové a finanční situace. Terénní 

pracovnice velmi často pracují v rodinách na rozvoji 

schopností a dovedností dětí za přítomnosti rodičů 

(příprava do školy, zlepšení školního prospěchu, 

náplň volného času dětí). Terénní sociální práce je 

určena především rodinám, které z jakéhokoliv 

důvodu nemohou využívat nabídku ambulantních 

služeb SAS Alternativa či jiných. 
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