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0bčanské sdružení SALINGER
Historie, cíle a poslání
Od roku 1995 se rozvíjela spolupráce mezi Okresním úřadem, odd. sociální prevence,
konkrétně sociálním asistentem, Úřadem města Hradec Králové a dalšími institucemi ve městě
Hradec Králové za účelem provozu a rozvoje nizkoprahového "Klubu 6" a dalších aktivit
týkajících se především sociálně právní ochrany dětí. Intenzivně se rozvíjela též spolupráce
s Vysokou školou pedagogickou Hradec Králové, která z řad svých studentů poskytovala
dobrovolníky pro práci v "Klubu 6" a další spolupráci se sociálním asistentem Okresního
úřadu. Postupně se řady studentů - dobrovolníků rozšiřovaly a jejich zájem i činnosti se časově
i odborně prohlubovaly. Tato situace vyústila v roce 1997 založením občanského sdruženi
Salinger registrací MV ČR z 1. 12. 1997 (Změna stanov 4. 1. 1999)
Občanské sdružení Salinger úzce spolupracuje s Okresním úřadem Hradec Králové, Úřadem města
Hradec Králové a Vysokou školou pedagogickou v Hradci Králové. Sdružení je dobrovolné nezávislé
seskupení sdružující své cleny na základě společného zájmu.
Dobrovolnost členství a práce však není jediným aspektem činností vykonávaných OS Salinger.
Činnost nestátních subjektů a jejich spolupráce s příslušnými orgány je zaštítěna též platnými
právními předpisy. Obec a okresní úřady mají výchovnou a poradenskou činnost vymezenou dle § 74
zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení v zákonu ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů
ČSR v sociálním zabezpečení a z hlediska využívaných forem pak ve vyhlášce MPSV č. 182/1991
Sb., kterou se oba zákony provádějí. Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
pak v § 9 až 12 blíže vymezuje formy výchovné a poradenské péče tak, že v rámci teto činnosti lze
pořádat různé kurzy, přednášky, besedy, setkání s pěstouny, rodiči, víkendové pobyty pro děti nebo
rodiny s dětmi apod.
Mezi základní aktivity a činnosti sdruženi patří především:
- poskytovat skupinám neorganizované a sociálně ohrožené mládeže nabídku vhodného trávení
volného času
- práce s národnostními menšinami
- působit především na úrovni primární, případně sekundární prevence
- oslovovat problémové jedince
- kontaktovat děti a mládež přímo na "ulici"
- zajišťovat ve spolupráci s ostatními institucemi informační, poradenskou a terapeutickou pomoc
- propagační a vzdělávací činnost se zaměřením na prevenci sociálních patologií
- zapojit sdružení do politiky prevence kriminality oddělení sociální prevence Okresního úřadu Hradec
Králové a modelu Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a jiných sociálně
patologických jevů města Hradec Králové.
Primárně se zaměřujeme na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a s dětmi
s výchovnými problémy či mladistvými delikventy, romskými dětmi. K teto cílové skupině směřuje
především práce v nízkoprahovém "Klubu 6", víkendové pobyty s dětmi a LRVT (rekreačně-výchovné
letní tábory). Obecně má však naše činnost širší záběr a naše aktivity jsou určeny též široké veřejnosti,
a to nejen samotným dětem a mládeži, ale též celým rodinám, čímž chceme preventivně působit na
výchovu dětí a přispět ke společnému účelnému trávení volného času děti a rodin a tím posilovat
citové a vztahové vazby v rodinách.
Obecně preventivní působeni probíhá především při veřejných akcích, které pořádáme. Cílenou
primární prevenci zaměřenou na veřejnou dětskou populaci provádíme na jednotlivých školách,
kde proběhly a budou probíhat besedy s dětmi. Tato prevence je směřována k sociálně patologickým
jevům (zneužívání alkoholu a jiných drog, kriminalita a její průvodní jevy, rasistické a xenofobní
postoje, násilí apod. )
Působíme především na úrovni primární, případně sekundární prevence.
Primární prevencí se rozumí předcházení vzniku rizik a nepříznivých sociálních situací
jednotlivce, skupin či komunit. Sekundární prevence již řeší vzniklé nepříznivé sociální situace
a zmírňuje či odstraňuje negativní důsledky těchto situací.
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Pracujeme na všech třech základních úrovních sociální práce - práce s jednotlivci, skupinou
i společenstvím (komunitou). Bez ohledu na jednotlivce, skupinu či komunitu, se obecně uvádí 5 etap
sociální práce:
1. etapa sociální evidence a první kontakt s klientem
2. etapa diagnostická
3. etapa zpracování plánu sociální terapie
4. etapa sociální terapie
5. etapa ověřování výsledku sociálně výchovné terapie.
Naše činnost je soustředěna především do 1. etapy SP, to se týká zejména primární prevence,
probíhá na úrovni práce s dětmi - klienty se kterými spolupracujeme již delší dobu. V této fázi
nastupuje etapa diagnostická a na ni navazující etapa zpracování plánu sociální terapie, které jsme
schopni za pomoci a ve spolupráci s ostatními orgány a institucemi zabezpečit.
Naše činnost by však mela pokračovat i v další etapě sociální práce, v přímé sociální terapii, a to
především prostřednictvím podpůrné činnosti, poradenství a pomoci při výchovném působení.
V rozsahu, ve kterém provozujeme naše aktivity s cílem a přáním zachovat co nejvyšší kvalitu,
nám k zajištění chodu všech výše uvedených 4 etap chybí větší provozní a administrativní prostory .
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Preventivní aktivity OS Salinger ve městě Hradec
Králové a jeho okolí v roce 1999
Již v roce 1998 jsme uspořádali řadu úspěšných preventivních akcí, na které jsme navázali
i v roce letošním. Finančně jsme byli nejvíce podpořeni ze strany Úřadu města a Okresního úřadu
Hradec Králové.
V souladu s podpořenými projekty jsme v roce 1999 realizovali ve městě Hradec Králové tyto
aktivity: streetwork, provoz nízkoprahového klubu, provoz romského klubu a vzdělávání romských
dětí, tři víkendové pobyty, čtyři preventivní akce primární prevence pro nejširší veřejnost, letní
příměstský tábor, vzdělávací preventivní programy a komponované pořady na základních a středních
školách, organizace Týdne pro duševní zdraví.
Konkrétně jsme v roce 1999 vykonali tyto činnosti:
A. Streetwork - Naše občanské sdružení konkrétně zajišt'uje činnost streetwork a aktivity s ní
spojené již po dobu tří let. Metoda sociální práce streetwork je jeden z nejvhodnějších způsobů
přímé terénní péče o mladé jedince. Smyslem této činnosti je v první fázi vyhledávat děti
a mládež, které nejsou nikde organizované, nudí se, působí výchovné problémy apod., a v druhé
fázi potom tyto děti a mládež převést "z ulice" k organizovaným aktivitám účelného trávení
volného času. Obě tyto fáze jsou důležité a nezastupitelné. Vlastní vyhledávací činnost probíhala
minimálně 2x týdně po dobu tří hodin popřípadě 3x týdně po dobu 2 hodin. Vykonávali ji dvě
dvojice terénních pracovníků. Za uplynulý rok došlo k vyhledání a monitoringu rizikových lokalit
v Hradci Králové. Naši pracovníci úspěšně pronikli, vytvořili si a upevnili pozici především mezi
experimentátory a neinjekčními uživateli drog. Od ledna do prosince roku 1999 proběhlo asi 800
kontaktů s jedinci uvedené cílové skupiny.
B. Provoz nízkoprahového a romského klubu, tělocvična, venkovní aktivity – „Klub 6“

Druhá fáze činnosti streetwork probíhala v současné době v jediném nízkoprahovém
zařízení pro terénní sociální práci s dětmi a mladými lidmi ve městě Hradec Králové.
"Klub 6" je spravován naším sdružením (pronajímatel zařízení je Okresní úřad Hradec
Králové) a vedení klubových aktivit zajišt'ují odborní sociální pracovníci a studenti
Ústavu sociálních studií Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. V "Klubu 6"
disponujeme 4 místnostmi, přičemž jedna z nich slouží jako zázemí vedoucích "Klubu 6".
Klubové aktivity navazuji na terénní program a probíhaly od ledna do března minimálně tři dny
po dobu tří hodin. Od dubna do prosince pět dní v týdnu po třech hodinách (červenec - pět dní
v týdnu po pěti hodinách).
Klub je otevřen pro všechny děti, zejména potom pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
a pro romské děti. Jsou v něm organizovány různé aktivity účelného trávení volného času,
doučování, vzdělávání, výchovné působení a poradenství. Od března je jedna místnost klubu
vyhrazena pro romský klub, ve kterém probíhá doučování romských dětí a mládeže. Cílem
činnosti v klubu je oslovit děti "ulice", které nenavštěvují klasické formy volnočasových aktivit,
nemohou navštěvovat tyto aktivity z finančních nebo jiných důvodů. Klub má pevně stanovená
pravidla - slušné chování - zákaz užívání drog všeobecně - nenásilí - vzájemná otevřenost vzájemná důvěra - anonymita - vzájemná názorová tolerance. V "Klubu 6" není důležitá národnost
dětí, vyznání, ani není kladen důraz na výkon či volní vlastnosti. V "Klubu 6" je kladen důraz
především na rozvoj jazykových a rozumových schopnosti (vzdělávací a výchovné aktivity včetně
doučování), rozvoj kreativity a originality dětí (umělecká výtvarná činnost, práce s přírodními
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materiály apod.) Vedoucí se též snaží v dětech vzbudit zájem a úctu o staré a nové tradice, zvyky
a rituály. V rámci klubových aktivit se realizovaly sportovní aktivity venku či v tělocvičně,
minimálně 1x týdně. Denně navštěvovalo a účastnilo se aktivit "Klubu 6" cca 25 dětí.
C. Víkendové pobyty
Klubová činnost plynule vyústila během roku 1999 v pět víkendových pobytů, jejichž smyslem
bylo upevnění vztahu a vazeb mezi dětmi a vedoucími a dětmi samotnými. Jednalo se
o následující:
1. Pec pod Sněžkou (Obří důl) - 26. - 28. 3. 1999, pobytu se zúčastnilo 33 dětí ve věku 12 -16
let. Jednalo se o víkend v přírodních podmínkách, kdy si děti samy vařily, spaly ve spacích
pytlích, podnikaly dlouhé turistické túry a učily se samostatnosti.
2. Pastvinská přehrada (chatový tábor Bublačka) -18. - 20.6.1999, pobytu se zúčastnilo 40 dětí
ve věku 6 - 15 let. Hlavní náplní byly výlety, sport, návštěva jízdárny s projížd'kami na koních
apod.
3. Machov (Broumovské skály, penzion Kukulda) -24. - 25.7.1999, pobytu se zúčastnilo 35 dětí
ve věku 9 -16 let. Hlavní náplní byly výlety, hry v přírodě, táborák apod. Starší děti měly
možnost strávit víkendový pobyt ve stanech.
4. Pastvinská přehrada (chatový tábor Bublačka) -5. -7.11.1999, pobytu se zúčastnilo 35 dětí
ve věku 6 - 19 let. Program víkendu byl uzpůsoben počasí. Děti absolvovaly výlet s projížďkami
na koních, hrály různé společenské a sociální hry. Se staršími dětmi se o víkendu pracovalo
intenzivně ve skupině formou komunitní práce.
5. Horní Malá Úpa - 26. - 28. 11. 1999, pobytu se zúčastnilo 27 dětí ve věku 12 - 16 let. Hlavním
cílem bylo uvést děti do přírodního prostředí a nabídnout jim zátěžové situace se kterými se
mohli setkat. Součástí programu byl i výstup na Sněžku.
D. Letní příměstský tábor a letní rekreačně výchovný tábor
Od 19. -30. července 1999 jsme uspořádali Letní příměstský tábor pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí. přihlásilo se celkem 25 dětí, ne všechny však absolvovaly všech 10
respektive 12 dnů. Aktivit LPT se účastnily též děti navštěvující nízkoprahový "Klub 6" (cca 35
dětí). Účastníci se scházeli každé ráno v 8 hodin před budovou okresního úřadu a program byl
zakončen vždy v 18 hodin opět na tomto miste. Stravování dětí bylo zajištěno firmou Sodexho.
V rámci LPT se uskutečnil též jeden víkendový pobyt v Machově (viz. výše ). Obsahovou náplní
LPT byly především sportovní aktivity a hry v přírodě. Děti absolvovaly několik výletů (ZOO
ve Dvoře Králové nad Labem, pevnost v Josefově a návštěva koupaliště Jaroměř. ..). Ve zbylých
dnech se děti především koupali z důvodu velmi horkého počasí. Tábor byl ukončen nejen
sportovní Olympiádou ale též karnevalovým průvodem městem.
V měsíci srpnu jsme zrealizovali letní rekreačně výchovný tábor pro děti ve věku od 6-ti do 12ti let. Tohoto tábora se zúčastnilo 30 dětí a výchovně pedagogický dozor prováděli kromě
pracovníků okresního úřadu dva vedoucí OS Salinger. Druhý běh tábora byl uskutečněn pro děti
a mládež ve věku 12 - 18 let. Tohoto běhu se zúčastnilo 50 dětí a dozor provádělo 11 vedoucích
OS Salinger, z toho dva v rámci své pracovní doby. Během LVRT probíhaly především klasické
formy táborových aktivit v rámci celotáborové hry. Důraz byl kladen především na rozvoj
samostatnosti a života v přírodních podmínkách.
E. Masové akce primární prevence
Cílem těchto akcí bylo působit v oblasti prevence kriminality, drog a jiných sociálně
patologických jevů, nabídnout dětem a mládeži alternativu trávení volného času, zapojit
do organizace aktivit mladé lidi samotné, propagovat zdravý životni styl a snažit se zapojit
do aktivit celé rodiny a tím vytvářet pocit sounáležitosti. Uskutečnili jsme tyto akce:
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1. "Odpoledne nejen na kole" - Moravské předměstí - východ, ulice Milady Horakové,
brouzdaliště "U lachtana", 16.6. 1999, cca 600 účastníků
2. Výstava výtvarných prací dětí v rámci Týdne boje proti drogám na téma "Drogy ne",
"Moje největší přání", "Moje město", Hradecká ulice, 24. 6. 1999, cca 200 účastníků.
3. "Olympiáda s Fomei" - ZŠ Sever, Slezské předměstí, 28.7. 1999, cca 250 účastníků.
4. "Doremi - Streetmanie" - před OD Tesco, nám. 28. njna, 22.9. 1999, cca 600 účastníků.
5. " Vodohrátky se Salingerem a Radiem OK aneb Oslava 1. Výročí znovuotevření
městských lázní v Hradci Králové" - prostory Městských lázní, 15. 11. 1999, cca 1000
účastníků
6. "Mikulášská show aneb Setkání čertů, Mikulášů a andělů" - ZŠ Milady Horákové
a Masarykovo náměstí, 5. 12. 1999, cca 600 účastníků
F. Preventivní besedy. vzdělávací akce a komponované pořady pro ZŠ a SŠ
Od roku 1998 pokračujeme v úspěšném projektu prevence drogových závislosti "Vzlétni s námi
k opravdovým krásám". v rámci tohoto projektu jsme uskutečnili 43 komponovaných pořadů
(cca 2580 dětí) a 55 výchovně preventivních besed (cca 1650 dětí).
Od měsíce října jsme začali realizovat interaktivní výchovně preventivní besedy na základních
a středních školách zaměřené na sebevnímání, prevenci užívání návykových látek, agresivní
chování, sexuální výchovu, vliv médií na mladého člověka, rasismus a xenofobii. V období říjen prosinec 1999 naše sdružení zrealizovalo 47 interaktivních besed, kterých se zúčastnilo 1119
dětí a mládeže. Cílem interaktivních besed není čistá informovanost o problémech spojených
se sociálně patologickými jevy, protože předpokládáme, že většinu základních situací a fakt žáci
již znají. Naše práce se zaměřuje na kruhovou partnerskou komunikaci. Základem je uvědomění si
vlastních postojů, hodnot, hranic a odpovědnosti vůči sobě sama i vůči ostatním. To vše
v konfrontaci s normami, hodnotami a kritérii společnosti. Snažíme se vycházet z návrhů,
připomínek a požadavků dětí.
G. Organizace Týdne pro duševní zdraví
Naše občanské sdružení zaštítilo spolu s Psychiatrickou klinikou FN Hradec Králové, K-centrem
Relax, Svépomocným sdružením Daneta organizaci a realizaci Týdne pro duševní zdraví. OS
Salinger uspořádalo v rámci tohoto týdne zábavné odpoledne pro mladé lidi - "Doremi Streetmanie" (viz. výše - masové preventivní akce) a prezentovalo svoje aktivity a běžnou denní
práci veřejnosti formou výstavky propagačních materiálů v informačním centru v Gočárově ulici.
H. Projekt ..Kamarád"
Projekt se začal realizovat v měsíci září na ZŠ Bezručova. Cílem je pomoci dětem v náročných
životních situacích, zprostředkovat jim pomoc a radu při řešení konfliktů mezi vrstevníky,
v rodině, ve škole i ve společnosti. Doprovodnou činností tohoto projektu je též vzdělávání
a doučování dětí. Poradenská činnost probíhá dvakrát týdně po dobu dvou hodin přímo
v prostorách základní školy. Na tuto poradenskou činnost navazuji volnočasové aktivity, které
probíhají vždy jeden den v týdnu a slouží též k soužití dětí a vytipování dalších potencionálních
klientů. V časovém období září - prosinec jsme uskutečnili 264 kontaktů, z tohoto počtu jde cca
o 71 dětí, které nás někdy kontaktovaly v rámci tohoto projektu.
V současné době má OS Salinger v databance 180 dětí (klientů) ve věku 6 -18 let, které se účastní
aktivit pořádaných OS Salinger (klubová činnost, streetwork, víkendové pobyty, letní příměstský
tábor, letní rekreačně výchovné tábory). Do tohoto počtu nejsou započítány děti a mládež, které
oslovujeme na preventivně výchovných besedách, komponovaných pořadech a masových akcích.
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Materiální a personální zajištění aktivit
OS Salinger
Aktivity pořádané naším občanským sdružením jsou personálně zajišťovány dobrovolníky
z řad studentů Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové (v oboru sociální práce, speciální
pedagogika apod. ) ve spolupráci s odbornými pracovníky Okresního úřadu Hradec Králové, Střediska
výchovné péče Hradec Králové - pracoviště Domino,
Od měsíce září OS Salinger zaměstnává na 1.0 úvazek jednoho pracovníka. Na finančním zabezpečení
pracovníka OS Salinger se spolupodílí Úřad práce a Úřad města Hradec Králové. Pracovní náplní
zaměstnance OS Salinger je metodická a koncepční činnost, koordinace veškerých aktivit.
Materiální zajištění aktivit spočívá ve využívání prostor "Klubu 6", které jsou v současné době
nedostatečné a nevyhovující, a to především z hlediska velikosti prostoru, který máme k dispozici
v porovnání k počtu klientů, a technického stavu prostor. Při předpokládaném růstu počtu klientů by se
tato situace mohla stát neúnosnou, a proto usilujeme o získání větších prostoru k vybudování nového
nízkoprahového zařízení.
Do vybavení klubu patří stolní hry, elektronické šipky, hifi souprava, sportovní vybavení,
ale i turistická výbava pro 18 dětí (stany, vařiče, spací pytle, karimatky, batohy), kterou nám v roce
1998 poskytla VZP.
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Složení Výboru a Revizní komise OS Salinger
Výbor:
Předseda:
1. 1. -6. 10. 1999 - David Drtina - student etopedie VŠP HK
7. 10. - 31. 12. 1999 - Mgr. Hedvika Vališova
Místopředseda:
Bc. Alice Bartáková - studentka etopedie VŠP Hradec Králové
Členové výboru:
David Drtina - student etopedie VŠ pedagogické Hradec Králové
Mgr. Robert Černý - sociální asistent Okresního úřadu Hradec Králové
Bc. Leona Sedláková - studentka etopedie VS pedagogické Hradec Králové
Revizní komise:
Mgr. Lukáš Nohejl - absolvent Právnické fakulty UK Praha
Mgr. Martin Scháněl - metodik sociální prevence, regionální pracoviště
MPSV
Ing. Daniel Tůma - protidrogový koordinátor OkÚ HK
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Úkoly a cíle OS Salinger na rok 2000
Hlavními úkoly a cíly sdruženi pro rok 2000 jsou:
•

pokračování a rozšiřování aktivit v "Klubu 6", dlouhodobá práce se stalými klienty, snaha
o jejich všestranný rozvoj

•

rozšíření terénních programů a vybudování dalších školních klubů v potencionálně rizikových
oblastech Hradce Králové, upevnění pozice stávajícího školního klubu na ZŠ Bezručova

•

pokračování v masových akcích primární prevence veřejného charakteru ve spolupráci
s Radiem OK a dalšími případnými partnery.

•

vybudováni koncepčního modelu dlouhodobé kontinuální práce s jednotlivými třídami na ZŠ
v rámci primární osvěty - interaktivních besed

•

snaha o získání prostor k vybudování centra pro děti a mládež, kde by byla poskytována
komplexní péče (psychologická, pedagogická a sociální) pro děti a mládež ve věku 6 - 18 (19)
let v rámci několika na sebe navazujících projektů, a to ve spolupráci s SVP HK Domino
a dalšími institucemi.

•

rozvíjení spolupráce s SVP HK Domino, K-centrem Relax, školami, školským úřadem, DDM,
samosprávními a státními institucemi a v neposlední řadě s dalšími podnikatelskými subjekty

•

osobnostní a profesní růst pracovníků OS Salinger
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Preventivní aktivity OS Salinger
KOORDINACE AKTIVIT

WORKSHOPY
ZŠ, SŠ

STREETWORK

KLUB 6

VÍKENDOVÉ
POBYTY

VZDĚLÁVÁNÍ,
INTEGRACE

ORGANIZACE A
SPOLUÚČAST NA
CELOSTÁTNÍCH
PREVENTIVNICH
AKCÍCH

VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY

TÁBORY
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MASOVÉ
PREVENTIVNÍ
AKCE

KAMARÁD

Poděkování
Rádi bychom poděkovali především všem našim partnerům a sponzorům, bez jejichž
finanční a morální podpory by se naše aktivity nemohly uskutečnit v takovém rozsahu a kvalitě.
Okresnímu úřadu Hradec Králové
Úřadu města Hradec Králové
Vysoké škole pedagogické HK
Lékařské fakultě UK v HK
Komisi místní samosprávy Moravské Předměstí - východ
Správě městských sportovních zařízení HK
Komerční bance a. s.
Hradeckým novinám
Radiu OK
Televizi Galaxie
Českému rozhlasu Hradec Králové
Zelenině Lena
Potravinám Erko
Klubu Vodního pó1a Slavie HK
Divadélku Jesličky
AC klubu v Heyrovského ulici
Novartis a. s.
Delvitě a. s.
OD Tesco, a. s.
Knihkupectví Skippy
Fomei Minilab
Hradeckým pekárnám
Domu sportu a hraček
a všem ostatním, kteří nás podporují.

Za občanské sdružení Salinger
Mgr. Hedvika Vališová
předsedkyně sdružení
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Finanční zpráva za rok 1999
počáteční zůstatek
příjem

23 103,54 Kč
Město Hradec Králové
Okresní úřad Hradec
Králové
Ministerstvo kultury ČR
Obecní úřad Všestary
Komerční banka Hradec
Králové
Úřad práce Hradec Králové
příspěvky rodičů
Novartis
ostatní příjmy

335 000 Kč
217 548 Kč

mzdové náklady
materiál
režijní náklady
vratka – město Hradec Králové
ostatní náklady

402 640 Kč
127 448,5 Kč
140 894,8 Kč
4 224,8 Kč
7 548 Kč
682 756,10 Kč

příjmy celkem

výdaje

náklady celkem

30 000 Kč
14 000 Kč
10 000 Kč
19 500 Kč
17 750 Kč
6 500 Kč
13 243 Kč
663 541,00
Kč

konečný zůstatek

3889,31 Kč

pokladna

731,50 Kč

Česká spořitelna Hradec Králové
Česká spořitelna Hradec Králové

657,81 Kč
2 500,00 Kč
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