Veřejný závazek Salinger, z.s. - středisko NZDM Modrý pomeranč
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.

Motto: „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, ….

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 poskytování služeb


Nízkoprahovost

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

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


Partnerský přístup

Jsme partneři a společně hledáme cesty řešení.

Služby poskytované v NZDM Modrý pomeranč
NZDM Modrý pomeranč poskytuje dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. základní činnosti
v rozsahu úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
I.

zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

(Služba: Prostor pro volný čas)
II.

pracovně výchovná činnost s dětmi,

(Služba: Pracovně výchovné činnosti s dětmi)
III.

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností,

(Služba: Podpora vlastních aktivit, Preventivní aktivity, Nácvik a
rozvoj dovedností, Situační intervence)
IV.

zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

(Služba: Příprava do školy a na povolání)
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
I.

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve
společenském prostředí,

(Služba: Rozvoj uživatele v orientaci ve společnosti)
c) sociálně terapeutické činnosti,
I.

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení

osobních

a

sociálních

schopností

a

dovedností

podporujících sociální začleňování osob,

(Služba: Kontaktní práce, Pomoc v krizi, Práce se skupinou,
Poradenství)
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d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
I.

pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

(Služba: Doprovod uživatele, Poskytnutí informace)
II.

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
osob.

(Služba: Jednání s institucí ve prospěch uživatele, Práce s osobami
blízkými, Zprostředkování kontaktu na návaznou sociální síť).

Základní činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím konkrétních služeb, které jsou
poskytovány bezplatně a dobrovolně.

Programy NZDM

Klub eSko 7 – 13
-

nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 7 – 13 let

Klub eSko 14 – 21
-

nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 14 – 21 let

Klub eFko
-

nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 9 – 17 let

Terén
-

terénní služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí dětí a mládeže (hřiště, parky,
zákoutí,…) a jsou zacíleny na věkovou skupinu 7 – 21 let

Online terén
-

služby jsou poskytovány dětem a mladým lidem ve věku 7 – 21 let prostřednictvím
sociálních sítí, např. Facebook (profil NZDM Modrý pomeranč)
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