Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Občanského sdružení Salinger za rok
2003, který byl ve znamení dynamického rozvoje aktivit s důrazem na neustálé
zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Stěžejní činností v tomto roce byl provoz Nízkoprahového centra pro děti a
mládež na Moravském Předměstí, které oslavilo třetí narozeniny svého působení.
Centrum se mimo jiné zapojilo do tvorby a zavádění krajských standardů kvality
sociálních služeb poskytovaných v nízkoprahových zařízení.
Druhým, nejrozsáhlejším projektem, bylo Komunitní centrum - Pražská 559,
Hradec Králové, které od března 2003 zahájilo celodenní provoz. Podařilo se tím
navázat na činnost zaniklého Klubu 6 v Šimkových sadech, který Salinger
provozoval do roku 1999. Romská komunita tak získala centrum, které je jim
oporou v řešení životních potíží a které jim umožňuje rozvíjet vlastní osobnostní
potenciál. A v neposlední řadě tím vznikla nová pracovní místa, která byla v prvé
řadě nabídnuta romským uchazečům o zaměstnání.
Kromě těchto dvou rozsáhlých projektů pokračoval Salinger v realizaci dalších
aktivit, jako je například projekt Triangl, Program preventivních aktivit, Bezpečná
třída, Multidisciplinární vzdělávání v protidrogové prevenci, Setkání pěstounských
rodin.
Touto výroční zprávou bychom rádi informovali o tom, co se nám podařilo a
zároveň poděkovali všem, kteří nás podpořili a podíleli se na činnostech
Občanského sdružení Salinger.

Mgr. Leona Sedláková
předsedkyně sdružení

Občanské sdružení Salinger vzniklo v roce 1997 za účelem podpory mladých
lidí na cestě k dospělosti, motivace dětí a mládeže k aktivnímu trávení volného
času a preventivního působení proti sociálně nežádoucím jevům.
Prvotní aktivity spočívaly zejména v terénní sociální práci streetwork pro
rizikovou mládež a provoz nízkoprahového Klubu 6, který byl využíván
především romskou minoritou.
V současné době se Salinger zaměřuje na sociální práci a volnočasové aktivity,
vzdělávací programy a alternativní řešení trestné činnosti mladistvých. Od roku
2001 je Salinger držitel Pověření sociálně právní ochrany dětí.
A proč Salinger…?
Nechali jsme se inspirovat spisovatelem Jerome Davidem Salingerem: „…já si
v jednom kuse představuji, jak si spousta malejch dětí na něco hraje na takovým
velikánským žitným poli. Tisíce a tisíce malejch dětí a nikde nikdo – jako nikdo
dospělej – kromě mě. A já stojím na okraji nějakého šíleného útesu. Mám na
starosti to, že musím chytnout každého, kdo by z toho útesu mohl spadnout – já
jen jako, že když utíká a nekouká kam, musím se já odněkud vynořit a chytit ho. A
to bych dělal pořád. Prostě bych chytal děti, co si hrajou v žitným poli a tak. Já
vím, že je to šílenství, ale je to jediný, co bych dělal doopravdy rád. Já vím, že je
to šílenství…“
…Tak proto!

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež provozuje Občanské sdružení Salinger
na Moravském Předměstí v Hradci Králové od 5. února 2001.
Nízkoprahové centrum je určeno rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži,
které se nacházejí v obtížné životní situaci, jsou ohroženi sociálně - patologickými
jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností (dále
jen cílová skupina).
Cílem nízkoprahového centra je zlepšit kvalitu života cílové skupiny
předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich
způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a
vytvářet podmínky pro řešení své nepříznivé sociální situace.

PRINCIP NÍZKOPRAHOVOSTI

Všechny služby centra jsou poskytovány nízkoprahově










Centrum realizuje služby tak, aby byla umožněna maximální přístupnost,
tedy ve snaze odstranit technické, psychologické a sociální bariéry, které by
bránily cílové skupině vstupu do prostoru zařízení či využití nabídky
poskytovaných služeb.
Pro omezení přístupu klienta ke službě není důvodem pasivita či etnická a
názorová odlišnost.
Klient má možnost zůstat v anonymitě.
Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace.
Pravidelná docházka není podmínkou užívání služeb. Klienti mohou
přicházet a odcházet v rámci otevírací doby centra podle svého uvážení.
Klient není povinen zapojit se do připravených činností.
Služby jsou poskytovány bezplatně. Finanční spoluúčast klienta je možná
při navazujících aktivitách (např. koncerty, víkendové pobyty, tábory...).
Klienti se mohou podílet na činnosti centra a ovlivňovat ji.

NABÍDKA CENTRA

Nabídka nízkoprahového centra byla rozdělena do čtyř základních
programů:
Nízkoprahový klub Terénní beruška pro děti ve věku 7 – 14 let
Byl otevřen každý pracovní den od 14.00 do 18.00 hodin.
Nízkoprahový klub Salinger pro mládeţ ve věku
14 - 21 let
Byl otevřen každý pracovní den od 16.00 do 20.00 hodin.
Navazující aktivity
Probíhaly pravidelně v rámci otevírací doby klubů, v rozsahu 2 – 4 hodiny
denně.

Specifické poradenství
Probíhalo pravidelně v rámci otevírací doby klubů, v rozsahu 2 – 4 hodiny
denně.

SLUŢBY CENTRA

Centrum poskytlo mladým lidem ve věku 7 – 21 let služby:
Volný vstup a pobyt
- Klientům byl při splnění základních pravidel umožněn volný vstup a
pobyt v centru.
- Pravidla zaručila klientům možnost trávit svůj volný čas v prostředí
chráněném před násilím a návykovými látkami.
Volnočasové aktivity
- Sloužily jako prostředek k navázání kontaktu a k následnému využití
sociálních služeb klientem.
- Jednalo se o širokou nabídku volnočasových a navazujících aktivit (stolní
hry, hra na hudební nástroje, sportování v tělocvičně, výtvarné techniky,
filmový klub, víkendové pobyty v přírodě,…) a podporu vlastních aktivit
klientů.
Sociální sluţby
- Jednalo se převážně o pomoc v obtížných životních situacích, poskytnutí
podpůrného rozhovoru, zorientování v problému či v krizi, poskytnutí
informace, zprostředkování kontaktu na jiné odborníky a doprovod k nim
apod.
Preventivní programy
- Realizovali jsme besedy a přednášky na různá témata, speciální programy
zaměřené na dívky, apod.
Specifické poradenství
- Vzdělávání ve všech vyučovacích předmětech v rámci učebních osnov
(procvičování učební látky, domácí úkoly,…), individuální přístup při
odstraňování specifických poruch učení (SPU), poradenství pro rodiče
dětí s SPU (poskytnutí základní informace o metodách nápravy daného
problému učení, nabídka vhodné literatury týkající se daného problému
s učením, zprostředkování kontaktu s odborníky z oboru psychologie,
etopedie, poradenství apod.)

ROK 2003










V rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor byl 5. února 2003 pořádán
v centru Den otevřených dveří.
Na konci února a v květnu byly uspořádány dva víkendové pobyty
na horách, kterých se zúčastnilo 40 dětí Nízkoprahového klubu Terénní
beruška.
5. května navštívil nízkoprahové centrum senátor Doc. MUDr. Karel
Barták, CSc.
V květnu se nízkoprahové centrum zúčastnilo studentského Majálesu
v Hradci Králové a celorepublikové akce Bambiriády.
Na konci srpna byla pořádána společně s nízkoprahovým centrem Klídek
akce pro veřejnost nazvaná Miš Maš. Na akci probíhaly různé sportovní,
hudební a výtvarné aktivity.
25. říjen byl završen velkolepou akcí Občanského sdružení Salinger –
Drakiádou, pořádanou ve spolupráci s rádiem OK za podpory Magistrátu
města Hradec Králové a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Na
přípravě a realizaci akce se podíleli také klienti centra.
Nabídka centra byla v roce 2003 rozšířena o specifické poradenství a další
navazující aktivity – sport v tělocvičně, lezení na horolezecké stěně,
speciální programy pro dívky, výtvarný ateliér a taneční kroužek.
Centrum začalo také využívat pro zajištění svých služeb dobrovolníky a
umožnilo mnoha studentům středních a vysokých škol absolvování
odborných praxí.
Počet kontaktů
Terénní
beruška
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Dnů
20
16
20
19
18
20
23
20
22
22
19
13
232

Muţi
277
265
340
298
296
317
210
141
299
282
262
189
3176

Ţeny
75
76
98
101
76
140
10
46
174
247
135
86
1264

Salinger
Muţi
212
202
256
230
202
295
209
153
275
212
247
179
2672

Ţeny
72
56
121
91
98
117
129
93
105
65
61
25
1033

Specifické
poradenství

Navazující
aktivity

Celkem

Muţi + Ţeny
54
61
91
110
69
46
0
0
81
124
73
55
764

Muţi + Ţeny
491
423
681
619
549
635
251
200
88
242
168
99
4446

1181
1083
1587
1449
1290
1550
809
633
1022
1172
946
633
13355

Komunitní centrum - Pražská 559, Hradec Králové vzniklo na podzim roku
2002 a navázalo tak na činnost zaniklého Klubu 6, který byl, díky svému umístění
v Šimkových sadech, využíván především romskými dětmi a mládeží z lokality
Okružní ulice a od jehož zániku trvala naprostá absence podobného zařízení v tomto
městě.
Základní myšlenka komunitního centra je položena ve vzdělávání, poskytování
informací a rozšiřování kompetencí samotných Romů, jak při zvládání obtížných
životních situací, tak i v návaznosti na bezproblémové soužití s majoritní společností.
Nosným pilířem činnosti centra je práce s dětmi a mládeží od 3 do 18 let věku.
Komunitní centrum zahájilo celodenní provoz 3. března 2003. Nabídlo
dopolední program pro děti předškolního věku (učení základním návykům a
dovednostem), odpolední klub pro děti a mládež (volnočasové aktivity), poradenství
pro dospělé a řadu navazujících činností (taneční, hudební kroužek, posilovna, atd.).

PROGRAMY CENTRA

Dopolední klub pro děti předškolního věku od 3 do 6 let
- Speciálně pedagogický servis, příprava na školní docházku (základy
čtení, psaní a počítání, dodržování hygienických a společenských zásad,
výtvarné i pracovní činnosti, sportovní aktivity).
- Program byl uskutečňován každý pracovní den od 9.00 do 12.00 hodin.
- Činnost byla rozdělena do čtyř bloků, a to: odpočinkové aktivity
zaměřené na sledování výchovně vzdělávacích pořadů, pohádek, apod.;
sportovní aktivity, soutěže a hry zaměřené na psychomotorický vývoj a
rozvoj dítěte; zájmové aktivity, které v sobě zahrnuly náplň výtvarnou,
pracovní, hudební, grafomotorickou, logopedickou apod.; a spontánní
aktivity věnované hře jako takové.

měsíc
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
Září
Říjen
listopad
prosinec
celkem

Počet kontaktů
Dopolední klub
muži
ženy
48
55
51
50
38
33
58
37
54
35
28
53
64
90
42
65
33
73
26
41
442
532

celkem
103
101
71
95
89
81
154
107
106
67
974

I. Odpolední klub
- Nabídl chráněný prostor a možnost aktivního využití volného času dětí ve
věku 7 až 11 let, v době mezi 13.00 a 16.00 hodinou, neformální zázemí pro

-

přípravu dětí do školy a pomoc s ní, dále pomoc v obtížných životních
situacích.
Podpořil vlastní návrhy klientů pro aktivity.

II. Odpolední klub
- Nabídl chráněný prostor a možnost aktivního využití volného času dětí a
mládeže ve věku 11 až 18 let, v době mezi 16.00 a 18.00 hodinou,
neformální zázemí pro přípravu dětí a mládeže do školy a pomoc s ní, dále
pomoc v obtížných životních situacích.
- Podpořil vlastní návrhy klientů pro aktivity.
Terénní sociální práce - streetwork
- Streetwork umožnil pracovat s klienty přímo v terénu v jejich přirozeném
prostředí.
- Hlavní náplní terénní práce bylo navázání kontaktu s dětmi a mládeží
v lokalitě Okružní ulice na Slezském Předměstí.
- Připravovali jsme především sportovní činnosti jak přímo na ulici (fotbal,
tanec), tak v centru, kam jsme děti a mládež z ulice doprovázeli (posilovna,
taneční a pěvecký kroužek).
- Terénní práce zároveň sloužila k informování klientů o nabídce centra.
I. Odpolední klub
měsíc
muţi
ţeny
březen
70
87
duben
91
127
květen
95
114
červen
62
95
červenec
75
91
Srpen
49
90
Září
103
150
říjen
113
149
listopad
120
132
prosinec
103
109
celkem
881
1144
neevidováno



Počet kontaktů
II. Odpolední klub
muţi
ţeny
33
36
49
31
31
3
44
78
49
51
46
92
90
174
102
128
107
168
117
123
668
884

Streetwork
muţi ţeny
24
19
35
52
0
9
0
64
26
229

22
14
34
81
0
9
0
51
34
245

celkem
226
344
276
348
399
277
535
492
642
512
4051

Doučování, speciální pedagogický servis (SPS)
- Doučování jako základní prostředek k dosažení vyšší úrovně vzdělání
dětí a mládeže; napomáhá všestrannému rozvoji osobnosti.
- Práce speciálního pedagoga, logopeda s romskou klientelou byla jednou
z priorit činnosti centra.
- Speciálně-pedagogický servis probíhal od zahájení plného provozu
centra, tj. od března roku 2003 a to vždy od 13.00 do 15.00 hodin. Díky
zvyšující se poptávce a neustálého zájmu, jak ze strany klientů, tak i
jejich rodinných příslušníků, došlo už od konce září k rozšíření nabídky
této aktivity a to v úterý, ve středu a v pátek, kdy byl k dispozici další
pedagog od 14.00 do 17.00 hodin.



Poradenství:
- Předání informací o možnostech uplatnění se na trhu práce nebo
následných rekvalifikací, zvyšování právního povědomí klientů.
- Pomoc nabýt schopnosti a dovednosti potřebné pro získání zaměstnání a
jeho následné udržení.
- Poskytnutí informací a pomoci romským neziskovým organizacím.
- Nejčastější aktivitou poradenství bylo řešení bytové otázky, a to jednak
řešení žádostí či dluhů, dále pak doprovody na úřady, komunikace se
školními institucemi ohledně docházky dětí do těchto zařízení, apod.
- V oblasti pomoci nestátním neziskovým organizacím byly nejčastějšími
problémy pomoc při psaní a podávání projektů nebo rady týkající se
zajištění fungování organizace jako takové po ekonomické či právní
stránce.
Počet kontaktů
Doučování, SPS Poradenství
Měsíc
muţi
ţeny Muţi ţeny
Březen
4
11
Duben
3
5
Květen
4
13
Červen
62
95
3
14
červenec
45
87
0
5
Srpen
27
46
2
7
Září
40
93
3
10
říjen
52
86
3
5
listopad
38
75
6
4
prosinec
31
61
1
4
celkem
295
543
29
78
neevidováno

celkem
15
8
17
174
137
82
146
146
123
97
945

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŢBY

Doprovody (do škol, na úřady,…)
- Pomoc a posílení vlastních kompetencí při jednání se státními i
nestátními institucemi.
Navazující aktivity
- Volnočasové aktivity reagující na poptávku klientů a možnosti nabídky
centra.
Sociálně-hygienický servis
- Servis ve formě možnosti využití pračky se sušičkou a drobného
občerstvení.
Při komunitním centru se nám rovněž podařilo vybudovat Pěvecký soubor
Salinger, který vznikl v květnu 2003. Již v červnu vyhrál Romský festival
v Rakovníku. Dále vystupoval na Romském festivalu v Hořicích v Podkrkonoší,
v Královéhradeckém vysokoškolském AC klubu, v Dětském diagnostickém ústavu
v Hradci Králové a společně s profesionálními skupinami Bengas z Prahy, Terne
Čhave z Hradce Králové a Gulo Čar z Brna na Vánočním koncertě v kulturním
centru Médium v Hradci Králové. Soubor čítal 25 dětí ve věku od 5 do 17 let.
Uskutečnili jsme 2 víkendové pobyty pro děti a mládež v přírodě a 2 turnusy
integračního rekreačně výchovného tábora. Aktivit využilo 97 klientů.










Od roku 2002 je Salinger koordinátorem Pracovní skupiny
Královéhradeckého kraje, jejímž základním cílem je zkvalitnit služby
poskytované NZDM v Královéhradeckém kraji prostřednictvím uplatňování
Standardů kvality služeb.
Do projektu je zapojeno 7 nízkoprahových zařízení Královéhradeckého
kraje.
Během roku 2003 proběhlo celkem 10 setkání, na kterých pracovní skupina
vytvářela jednotné postupy spojené s uplatňováním standardů, jednotný
systém vykazování činnosti v NZDM a informační systém v podobě
internetových stránek.
Vzhledem k nárokům standardů na způsob poskytování služeb a kvalifikaci
pracovníků byl součástí projektu také výcvikový program vztahující se
k hlavním oblastem práce v NZDM v souvislosti se standardy. Výcvikový
program proběhl pod vedením kvalifikovaných lektorů a byl rozdělen do
dvou vzdělávacích okruhů – Kontaktní práce a Krizová intervence u dětí a
mládeže.
Na základě zakázky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vytvořila
pracovní skupina pilotní verzi Krajských standardů kvality sociálních
služeb Královéhradeckého kraje pro nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež.

Vzdělávací program byl určen zejména pro pedagogy, rodiče a odborné
pracovníky institucí realizující protidrogovou politiku.
Vzdělávání probíhalo dle požadavku formou přednášky nebo interaktivní formou.
Cílem bylo poskytnout pedagogům, rodičům, odborným pracovníkům kvalitní
multidisciplinární vzdělávání v drogové problematice. V souvislosti s reformou
veřejné správy v oblasti protidrogové politiky vzdělávat příslušné pracovníky
jednotlivých úřadů a institucí a pomoci nové pracovníky vtáhnout do procesu
odpovědné kooperativní, meziresortní a mezioborové regionální spolupráce.
Vhodnými edukačními technikami naučit pedagogy a rodiče včas rozpoznat
problém, správně reagovat na situaci v souvislosti s drogou; upevnit postoje,
posílit důvěru v pomáhající instituce.
V roce 2003 se uskutečnilo celkem 22 vzdělávacích programů. Bylo
osloveno celkem 543 dospělých během celkově uskutečněných 77 hodin.

TRIANGL, program sociální prevence, je určen pro mladistvé
prvopachatele, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, jejich trestná činnost však
byla situační či epizodická. Program pomáhá mladistvému přijmout zodpovědnost
za své chování, zajistit maximální sociální servis a pomoc na meziresortní úrovni.
Jedná se zejména o napravení pokřivených vzorců chování, rodinných vztahů,
vlastního sebeuvědomění si nesprávného chování. Jde o řešení trestné činnosti
alternativním způsobem.
Děje se tak prostřednictvím spolupráce institucí:
- Magistrát města Hradec Králové (kurátoři pro mládež)
- Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, pracoviště Domino
(psycholog, sociální pracovník)
- Probační a mediační služba ČR
- Salinger (Nízkoprahové centrum pro děti a mládež; odborné semináře pro
realizátory, intervize, supervize)
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje (metodická a koncepční činnost)
Zapojeni jsou také rodiče, Policie ČR, státní zastupitelství, vzdělávací instituce.
V průběhu roku 2003 bylo do projektu TRIANGL zapojeno celkem 15
klientů. Jednalo se o dvě dívky a třináct chlapců. S osmi klienty se pracovalo již
od roku 2002, sedm klientů bylo zařazeno v průběhu roku 2003.
V průběhu roku 2003 byla ukončena práce se šesti klienty. Jednalo se ve všech
případech o chlapce.
Hodnocení úspěšnosti (hodnotí se: urovnání narušených vztahů v rodině,
škole, apod.; zda dochází k recidivitě TČ; přehodnocení vlastního chování a
jednání):
V jednom případě byl program hodnocen jako velmi úspěšný. Ve třech případech
úspěšný. V jednom případě hodnotíme program jako neúspěšný – mladistvý na
vlastní žádost ukončil studium na SOU, odešel od rodičů a dopustil se další trestné
činnosti. Přestal docházet do Střediska výchovné péče Domino a sám o své vůli
nekontaktoval ani kurátora.

V roce 2003 jsme zorganizovali v Deštném v Orlických horách dva
víkendové pobyty pro rodiny z Královéhradeckého kraje, které vykonávají
pěstounskou péči.
V prvním termínu 12. – 14. 9. 2003 se ho zúčastnilo celkem 22 dětí a 10
dospělých. Jednalo se celkem o pět rodin, z toho byly tři zařízení pro výkon
pěstounské péče a dvě rodiny s dětmi v individuální pěstounské péči.
Ve druhém termínu 3. – 5. 10. 2003 se ho zúčastnilo 18 dětí a 14 dospělých.
Jednalo se celkem o osm rodin s dětmi v individuální pěstounské péči.
Pro děti byl připraven celodenní volnočasový program plný her a zábavy,
pro dospělé probíhaly workshopy a diskuse s odborníky zabývajícími se náhradní
rodinnou péčí.

Program preventivních aktivit si za dobu svého působení vytvořil
nezastupitelnou pozici na školách v Hradci Králové a jeho okolí.
Na základních, speciálních, středních školách a učilištích byly již šestým rokem
realizovány interaktivní besedy na témata vztahující se k problematice osobnosti
člověka, dospívání, drogám a závislostem, vlivu médií na mladého člověka.
Beseda byla vždy dvouhodinová, vedena interaktivní formou s velkým důrazem na
uvědomění si vlastních postojů a hodnot, na přijetí zodpovědnosti za vlastní
jednání.
Dalším, velmi žádaným tématem bylo téma „Agresivita, šikana“, které jsme
realizovali v rámci projektu
, který komplexně řeší
problematiku narušených vztahů v kolektivech. Na projektu Bezpečná třída
spolupracují instituce: primární prevence: Salinger, Městská policie; následná
práce institucí: Magistrát města Hradec Králové (kurátoři pro mládež), Dětský
diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, pracoviště Domino a Policie ČR.
V rámci primární prevence realizovaných Salingerem bylo celkem
uskutečněno 119 besed, tj. 2 414 oslovených žáků.
Besed na téma: „Agresivita, šikana“ bylo uskutečněno 50 besed (930 oslovených
žáků); téma: „Drogy, závislosti“ bylo uskutečněno 32 besed (722 oslovených
žáků); téma: „Sexualita a dospívání“ bylo uskutečněno 32 besed (670 oslovených
žáků); téma: „Kdo jsem?“ bylo uskutečněno 5 besed (92 oslovených žáků).
V rámci Programu preventivních aktivit byly realizovány i dva Školní kluby
Kamarád na Základní škole Bezručova a Základní škole Zálabí. Kamarád nabízel
pomoc v obtížných životních situacích, pomoc s učební látkou, ale i prostor pro
trávení volného času.
V roce 2003 byl Kamarád otevřen dvakrát dvě hodin týdně a průměrná
návštěvnost byla 10 dětí.

Náklady

Spotřeba materiálu

1 157 497 Kč

Spotřeba energie

31 768 Kč

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

36 650 Kč

Prodané zboží

7 878 Kč

Opravy a udržování

8 539 Kč

Cestovné

49 434 Kč

Ostatní služby

947 741 Kč

Mzdové náklady

2 791 939 Kč

Zákonné sociální pojištění

806 754 Kč

Daň silniční

-

Ostatní náklady
Náklady celkem

Výnosy

1 500 Kč
39 703 Kč
5 876 403 Kč

Tržby za prodané zboží

8 920 Kč

Tržby z prodeje služeb

120 000 Kč

Úroky

7 148 Kč

Jiné ostatní výnosy

1 051 Kč

Přijaté příspěvky

88 948 Kč

Přijaté členské příspěvky

2 300 Kč

Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek za účetní období

5 677 137 Kč
5 905 504 Kč
29 101 Kč

Pokladna:
31. 12. 2003

44 065,Banka:
Česká spořitelna, a. s.; číslo účtu: 1080693349/0800
31. 12. 2003
1 482,21

Státní správa
Samospráva
Nadace
Celkem

2 012 000
1 775 224,6
1 880 396,06
5 667 620,66 (čerpáno 5 677 137,-)
33%

36%

Státní správa
Samospráva
Nadace

31%

Město Hradec Králové
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Komunitní centrum-Pražská 559, Hradec Králové
Triangl
Program preventivních aktivit
Příspěvek na nájemné nízkoprahového a komunitního centra
celkem

500 000,117 564,60
50 000,100 000,134 660,902 224,60

Královéhradecký kraj
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Komunitní centrum-Pražská 559, Hradec Králové
Program preventivních aktivit
Uplatňování standardů kvality v NZDM Královéhradeckého kraje
Multidisciplinární vzdělávání v protidrogové prevenci
celkem

411 000,165 000,197 000,35 000,65 000,873 000,-

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Komunitní centrum-Pražská 559, Hradec Králové
Triangl
Uplatňování standardů kvality v NZDM Královéhradeckého kraje
celkem

863 000,850 000,142 000,57 000,1 912 000,-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Multidisciplinární vzdělávání v protidrogové prevenci

100 000,100 000,-

Sbírka „Pomozte dětem!“
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

125 000,125 000,-

Nadace rozvoje občanské společnosti

1 755 396,06,-

Komunitní centrum- Pražská 559, Hradec Králové

1 755 396,06,-

zaměstnanců
Hlavní a vedlejší pracovní poměr
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Celkem

18
15
60
93

odpracovaných
přepočtených
hodin
pracovních úvazků
21 739
11
2 649,5
3
3 247
27 635,5
14

Děkujeme dárcům, sponzorům a spolupracujícím institucím za podporu v realizaci
aktivit. A v neposlední řadě děkujeme zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří
přispívají k dobrému chodu sdružení.

V ROCE 2003 DĚKUJEME DONÁTORŮM:
Městu Hradec Králové
Královéhradeckému kraji
Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Úřadu vlády České republiky
Sbírce „Pomozte dětem!“
Nadaci rozvoje občanské společnosti

ZA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH AKTIVIT PODĚKOVÁNÍ PRO:
Rádio OK
Kino Centrál
Petrof
Obchodní dům Carrefour Hradec Králové
Obchodní dům Tesco Hradec Králové
Obchodní dům Albert
Rekrutační středisko armády České republiky
Bonton land
Dopravní podnik Hradec Králové
Hradecká pekárna
Kanzelsberger
Kopa sport
Playman, s. r. o.
Časopis Dívka, Bravo, Bravo girl!

ZA SPOLUPRÁCI DĚKUJEME PŘEDEVŠÍM INSTITUCÍM:
Městu Hradec Králové
Královéhradeckému kraji
Probační a mediační službě Hradec Králové
Městské policii Hradec Králové
Policii České republiky
Dětskému diagnostickému ústavu a Středisku výchovné péče, pracovišti Domino
Občanskému sdružení Laxus
Občanskému poradenskému středisku
…a dalším spřáteleným organizacím a lidem…

Občanské sdružení Salinger
Selicharova 1420
500 12 Hradec Králové
web: www.salinger.cz
email: info@salinger.cz
tel.: 495 267 249
datum vzniku: 1. 12. 1997
číslo registrace u Ministerstva vnitra ČR: II/s-OVS/1-34256/97-R
účet: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 1080693349/0800

