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Úvodní slovo
Vážení čtenáři, kolegové, příznivci, přátelé.
Dovolte mi se s Vámi v krátkosti podělit o to, co NZDM Modrý pomeranč přinesl rok 2019. Byl to rok změn
i proměn. Podařilo se nám rozšířit terénní službu, což nám umožnilo začít působit v nových lokalitách
a vytvořit nový terénní tým. Celý klub eSko dostal moderní kabát, a tak po několika měsíční přestávce
v provozu způsobené technickými problémy, si děti užívají nový nábytek i výmalbu. Velké poděkování patří
zaměstnancům IKEA a všem, kdo nám poslali hlas v projektu SPOLU S VÁMI. Díky projektu jsme měli
možnost po dlouhých letech zrekonstruovat a zmodernizovat klub pro děti v Selicharově ulici. Celý rok
byl pro nás také ve znamení navazování i prohlubování spolupráce, a to nejen s klienty služby, ale také
s kolegy z návazných institucí. Společně jsme vymýšleli, jak naše působení ještě více zkvalitnit a přizpůsobit
aktuálním potřebám. V létě s námi děti prožily dvoudenní přespávačku zaměřenou na historii a poznávání
města. V září jsme si užili naši tradiční akci City Jam a zájem návštěvníků nám opět ukázal, že to má smysl.
V podobném duchu bych mohla pokračovat. Rok 2019 byl totiž opravdu plný zajímavých počinů, projektů,
opět bylo hodně práce.
A mně nezbývá než poděkovat... Děkuji každému jednotlivému členovi našeho týmu za každodenní práci
a nasazení. Bez nich bychom nebyli tam, kde jsme. Děkuji kolegům z oboru, kteří v nás vkládají důvěru
a pomáhají nám posouvat naši službu. Děkuji vedení organizace, které nám dává možnost roztáhnout
křídla. Poděkování patří i všem našim příznivcům, kteří nás podporují na akcích i mimo ně. A v neposlední
řadě musím poděkovat i našim klientům – dětem a mladým lidem, kteří nám důvěřují natolik, že nám
dovolují být po jejich boku v těch radostných, ale i náročných chvílích jejich životů.

Radka Volejníková
vedoucí NZDM Modrý pomeranč
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Koncepce střediska

Programy NZDM
Klub eSko 7 – 13

•

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.

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

„Doprovázíme mladé lidi na cestě k dospělosti.“

•

Cílová skupina

Online terén

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,…

Cíle
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.

•

Terénní služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí dětí a mládeže (hřiště, parky, zákoutí,…) a jsou
zacíleny na věkovou skupinu od 7 do 21 let.

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

Statistika za rok 2019
Klub eSko
7 - 13 let

Klub eFko

Klub eSko
14 - 21 let

Terén

Online
terén

Celkem

212

135

65

157

24

593

Principy

Počet klientů *

•

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

Počet poskytnutých
služeb **

4 215

6 378

816

722

115

12 246

•

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

Počet hodin podpory

3 083

3 060

607

157

40

6 949

•

Partnerský přístup – Jsme partneři a společně hledáme cesty řešení.
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*
klient se smlouvou i bez smlouvy
**
služba (úkon), kterou klient využil
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Rok 2019 s klubem eSko 7 – 13
Rok 2019 utekl jako voda a je na čase se s Vámi podělit o to, co jsme s našimi klienty společně zažili. Letošní
rok byl opět velmi pestrý, vstoupili jsme do něj v plném nasazení a odměnou nám byla pozitivní zpětná
vazba v podobě mnoha úsměvů dětí, kterým jsme se po celý rok věnovali.
Zažili jsme společně spoustu legrace, ale zároveň se dotkli závažných či důležitých témat, která nás
ovlivňují v běžných životech. Po celý rok jsme se věnovali preventivním tématům. S příchodem nového roku
jsme se zaměřili na změny v životě člověka, načež jsme plynule navázali a zabývali se změnami spjatými
s obdobím dospívání. Jedním z témat byla bezpečnost i poskytování první pomoci, kterou si děti mohly
vyzkoušet na speciální figuríně. V rámci měsíčních témat jsme se zaměřili i na téma hygienických návyků,
pravidel slušného chování, budování zdravých vztahů či řešení konfliktů. V přímé práci byli klienti vedeni
k ohleduplnosti vůči svému okolí, respektu, zodpovědnosti za své činy a samostatnosti. V průběhu celého
roku jsme s klienty řešili jejich individuální problémy a trápení týkající se školních povinností, přechodu
na jinou školu, zamilovanosti, rozchodů, konfliktů s vrstevníky nebo členy rodiny, dospíváním i pubertou.
Společně jsme nalézali řešení těchto situací a byli dětem oporou.
Kromě preventivního povědomí naši klienti rozvíjeli také praktické dovednosti a svou zručnost. Máme
za sebou přípravu řady zdravých pokrmů. Naše prostory byly v průběhu roku vyzdobeny spoustou
zajímavých výrobků dětí. Vytíženost klubu byla značná zejména na jaře. V tomto období jsme se pravidelně
dotýkali plné kapacity klubu. Byly dny, kdy se na klubu vystřídalo během jednoho odpoledne i 30 dětí.
V letním období návštěvy opadly, užívali jsme si naopak volnější program a řadu výletů mimo klub. Poznávali
jsme například historii našeho města i přírodu v našem okolí. Nechyběla řada tzv. přespávaček (akcí s jasně
vytyčeným tematickým programem pro děti s přespáním na jednom z klubů). Akce podobného charakteru
patří u našich klientů právem mezi nejoblíbenější.
V závěrečné části roku nastala rekonstrukce prostorů klubu eSko 7 – 13, proto byl klub v měsíci říjnu zcela
uzavřen. Během rekonstrukce došlo ke kompletní výmalbě prostorů, k technickým úpravám v místnostech,
výměně nábytku a vybavení. Za nové vybavení i možnost rekonstrukce vděčíme úspěchu v projektu SPOLU
S VÁMI od společnosti IKEA.
Jak je vidět, tak i tento rok byl plný změn. A jelikož věříme na změny k lepšímu, těšíme se na ty, které nás
čekají zase v příštím roce!
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Rok s klubem eSko 14 - 21
V roce 2019 jsme navázali na spolupráci s návaznými institucemi z předešlého roku a opět jsme o sobě
dali vědět mladým lidem – studentům, ale také učitelům a vychovatelům. Během tohoto roku byly
zrealizovány informační programy pro studenty Střední odborné školy veterinární a Střední školy profesní
přípravy v Hradci Králové. V rámci informování mládeže a mladých lidí o službě NZDM Modrý pomeranč
jsme zrealizovali 2 programy v Domově mládeže Jana Masaryka v Hradci Králové, které byly zaměřeny
na problematiku kariérového poradenství a šikany. Díky těmto programům bylo osloveno 250 mladých
studentů, kteří si v případě problémů nacházejí cestu právě na klub eSko 14 – 21.
Abychom si rozšířili povědomí o návazné sociální síti a mohli tak pomoci našim klientům v náročných
situacích jejich životů, navštívili jsme a setkali se s pracovníky Střediska výchovné péče Návrat, Dětského
domova Nechanice a Dětského krizového centra a poradny pro oběti násilí Nomia, z. ú. Úzce spolupracujeme
také s Oddělením prevence kriminality Městské policie Hradec Králové a Orgánem sociálně právní ochrany
dětí Magistrátu města Hradce Králové.
Během roku 2019 jsme se na klubu eSko 14 – 21 vídali s již známými tvářemi, ale přivítali jsme i desítky
tváří nových. S klienty intenzivně pracujeme na tématech dospívání a lidské sexuality, návykových látek,
vrstevnických a partnerských vztahů, věnujeme se tématům šikany a práva, nezapomínáme na oblast školy
a zaměstnání. Aktuální je i téma výtržnictví nebo trestná činnost. Mimo prevenci a poradenství mladým
lidem nezapomínáme ani na trávení volného času. Na klubu patří mezi oblíbené aktivity sledování filmů,
hra na hudební nástroje a zpěv. Program jsme si v tomto roce zpestřili například turnajem ve fotbálku nebo
letními výlety. Aby byl pro naše klienty klub příjemný a pohodlný, vyrobili jsme nové venkovní posezení
a do prostorů klubu si pořídili nové vybavení. Díky těmto, ač nepatrným změnám, se na klubu cítíme všichni
příjemně a můžeme se plně soustředit na práci.

Rok 2019 s klubem eFko 9-17
Klienty klubu eFko po celý rok vítali Kuba se Štěpánkou, ke kterým se pravidelně přidávali dobrovolníci
Honza Matějka a Káťa Kořenová. Pracovníci navázali spolupráci s novými tvářemi, kterým pomáhali během
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celého roku zdolávat strasti pojící se s jejich životními příběhy. Nemalou mírou tomu přispěly informační
programy sedmých a pátých tříd ZŠ Štefánikova.
Velkým tématem bylo rozvíjení vztahových kompetencí v kontextu rodinného prostředí v rozvodu
a uspořádání po rozvodu, pracovníci také pomáhali i v oblasti problematických sourozeneckých vztahů.
Opakovaně pracovníky vyhledali pro pomoc klienti, kteří se trápili vrstevnickými vztahy, neboť často
končily hádkami a fyzickými potyčkami. Klienti tak s podporou sociálních pracovníků hledali cesty, jak řešit
vrstevnické střety, aby to nekončilo vypjatými vztahy. S rytmem školního roku přicházely vlny zvýšené
náročnosti na školní docházku, tehdy byli pracovníci oporou, aby provedli klienty zvládáním nároků školy
a přiblížili se tak svým vizím o budoucím povolání. V neposlední řadě pracovníci pomáhali s porozuměním
fyzickým proměnám a proměnám cítění během dospívání, s čímž se pojilo i provázení prvními láskami.
Každoročně nechyběly preventivně laděné programy, které vycházely ze zájmu klientů. Zaměřili jsme se na:
zvládání stresu – společně jsme cvičili, relaxovali, snažili se porozumět tomu, jak stres funguje, jak na něj
vyzrát, a zabývali jsme se rolí stresu v jednotlivých životních fázích; kamarádství a hodnoty mezilidských
vztahů; látkové a nelátkové závislosti - dozvěděli jsme se, co v případě propuknutí závislosti udělat.
Pro velký úspěch v minulém roce pracovníci připravili od dubna program formou challengí, během nichž
klienti sbírali body za jednotlivé preventivní úkoly. Probírali jsme, jakou roli hraje „sociálka“, „probačka“,
„policajti“ a případně soudy, jak řešit průšvihy ve škole, a samozřejmě, jak se průšvihům raději vyhnout.
Diskutovali jsme nad zdravým životním stylem, bezpečným chováním v dopravě a vhodném chování
v nemoci. Na závěr challengí jako poděkování s oceněním challengerů jsme uspořádali tématem laděné
party, které si všichni náramně užili. Během party vznikla videa na Youtube kanál.
Celý rok byl zpestřený rozličnými akcemi. Navštívila nás zahraniční studentka Abigail z Ghany, dostali jsme
tak jedinečnou příležitost trénovat angličtinu během připraveného programu seznamujícího nás s odlišnou
kulturou. Užili jsme si čarodějné odpoledne na Stříbrňáku. Uspořádali jsme Historickou přespávačku, během
níž jsme cestovali v čase napříč celým Hradcem Králové a vyzkoušeli jsme si lukostřelbu, prakostřelbu,
orientaci ve městě a mnoho dalšího. Srpen a září běžely ve sportovním duchu, trénovali jsme basketbal,
fotbal. To klienty nadchlo, a tak připravovali vlastní program, často se konaly turnájky, filmáče, divadlo,
slizové relaxace či dny o domácích mazlíčcích. Halloween přinesl další očekávanou přespávačku v mexickém
stylu.
S příchodem adventu klub provoněl cukrovím, začali jsme s přípravami na Obchůdky s Albertem a přitom
jsme rozjímali nad tím, co všechno jsme společně během roku 2019 zvládli a fantazírovali, co přinese
rok 2020.
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Rok plný změn v terénním
programu

NZDM Modrý pomeranč
na sociálních sítích

Rok 2019 přinesl velké změny v terénním programu. Hned na začátku roku jsme se rozloučili s terénní
pracovnicí Nikčou. Další změny nastaly v měsíci březnu, kdy jsme přivítali novou terénní pracovnici Lucku.
Následující změnou bylo také rozšíření počtu pravidelných terénů z jednoho dne v týdnu na tři. Kromě
pravidelného pátečního terénu na Moravském Předměstí přibylo pondělní odpoledne v Kuklenách
a středeční odpoledne opět na Moravském Předměstí.

Facebook

V červenci jsme se rozloučili s terénní pracovnicí Luckou a na její místo nastoupila terénní pracovnice Míša.
V září se k ní do party přidala terénní pracovnice Marťa, a tak zcela poprvé v naší historii vznikla terénní
dvojice obstarávající terénní program bez pravidelného střídání více pracovníků. Aby to však nebylo
ostatním pracovníkům líto, i oni stále navštěvují páteční terén na Moravském Předměstí.
Poslední várka změn nastala v listopadu, kdy se terénní pracovnice přesunuly z přilehlých, městských částí
do centra. Každé pondělní odpoledne působí terénní pracovnice v Obchodním centru Aupark, Sukových
sadech, na Hlavním nádraží, u Terminálu HD a v okolí Bavlny. Změna lokality nastala i u středečních terénů.
V současné době je ve středu odpoledne možné pracovnice potkat v Šimkových sadech, u Aldisu, Muzea
a na nábřeží. Pracovnice v centru města lze poznat podle černých ledvinek. Páteční terény zůstaly beze
změn – tedy na Moravském Předměstí, s terénními batohy na zádech. Ze strany klientů se terén těší
velkému zájmu, a to jak ve starých, tak v nových lokalitách.

Již 8 let poskytujeme služby i prostřednictvím sociální sítě Facebook na profilu „NZDM Modrý pomeranč“.
V rámci pravidelných úterních chatů řešíme s dětmi a mladými lidmi aktuální situace, problémy, starosti
a prožíváme s nimi události všedních dní. Na Facebookové zdi potom sdílíme preventivní i zábavné
příspěvky a vkládáme fotografie z akcí NZDM.
Profil NZDM Modrý pomeranč – přeš 130 přátel k chatování.

YouTube
V roce 2019 jsme spustili vlastní YouTube kanál „Tým nízkoprahové centrum“, pomocí kterého informujeme
veřejnost o naší činnosti a bavíme naše klienty. Zároveň jsme opět o něco blíže dětem a mladým lidem,
se kterými natáčíme zábavná videa, sledujeme jejich profily a v případě přidání rizikového obsahu můžeme
reagovat a předejít tak případným nepříjemnostem.
Youtube – téměř 1500 zhlédnutí videí; téměř 30 odběratelů; téměř 100 lajků u videí.

Instagram
Na Instagramu „nzdmmodrypomeranc“ přidáváme fotky a příběhy, které informují o tom, co se u nás děje.
Profil je určený klientům služby i širší veřejnosti.
Instagram – přes 100 příspěvků; přes 200 sledujících; téměř 2500 interakcí (lajků, zhlédnutí, komentářů).
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Kde jste nás mohli vidět
V pracovních skupinách:
Pracovní skupina pro tvorbu Komunitního plánu – Plánování sociálních služeb je široký a otevřený proces,
na němž se podílejí zástupci města Hradec Králové a poskytovatelé sociálních služeb, s přispěním široké
veřejnosti. Posláním komunitního plánování je zjišťování potřeb občanů města, hledání zdrojů a zajišťování
služeb v sociální oblasti zapojením všech účastníků. Jsme jedním z realizátorů cílů a opatření schváleného
Komunitního plánu pro oblast rodiny s dětmi a mládež a oblast menšiny a osoby v obtížné životní situaci.
Podílíme se na vyhodnocování cílů i nastavování opatření v rámci Koncepce prevence kriminality.
Tým pro děti a mládež Hradec Králové – Multidisciplinární tým složený z řad odborníků pracujících
s dětmi a mládeží v Hradci Králové. Tým reaguje na aktuální témata a pracuje v režimu systému včasné
intervence. V roce 2019 došlo k vytvoření tzv. miniTýmu pro mládež, který řeší problematiku vzrůstající
agresivity mládeže a shlukování mladých lidí v blízkosti obchodních domů.
ČAS – Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje
a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. V současnosti se asociace zaměřuje především
na vzdělávání pracovníků (v roce 2019 vznikl Institut kontaktní práce s.r.o. pro vzdělávání), zavádění
supervize do zařízení a zvyšování kvality poskytování sociálních služeb. Jsme členem ČAS a v letošním
roce jsme se zúčastnili Konference s tématem zahraničních zkušeností českých streetworkerů a český
streetwork očima zahraničních pracovníků.
MOMS – Mezioborová monitorovací skupina je sdíleným prostředkem různých terénních programů, která
vznikla za účelem zvýšení efektivity a komplexnosti terénní sociální práce v Hradci Králové. V rámci této
skupiny společně s ostatními členy monitorujeme rizikové lokality v HK a v nich potřeby různých cílových
skupin, vzájemně sdílíme informace z vlastních terénních programů, propojujeme spolupráci v rámci
návazné sociální sítě.
PRAKK – Pracovní skupina NZDM Královéhradeckého kraje se svou činností snaží přispět ke zvyšování
kvality služeb NZDM v kraji prostřednictvím vzájemné podpory, spolupráce a vzdělávání. Vzájemně sdílíme
zkušenosti a informace z oboru, snažíme se společně seznamovat veřejnost s naší prací skrze společné
akce, dbáme na profesní rozvoj apod.
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Fórum terénní práce – Pracovní skupina zabývající se „terénem“ nízkoprahových služeb pracujících
formou kontaktní práce napříč cílovými skupinami (uživatelé drog, dospívající, lidé bez přístřeší, sexbusiness). Přispívá tak k vytvoření funkční sítě zařízení, které se terénní prací profesně zabývají. Skupina
usiluje především o podporu, rozvoj a zkvalitňování terénní práce. Letošní setkání se zaměřila na práci
s osobním prostorem, bezpečnost při kontaktní práci, a také na kontaktování těžko „oslovitelných“ klientů.
Pracovní skupina operačního programu URBACT III – Nově vzniklá skupina, jež se zaměřuje na rozvoj
měst prostřednictvím aktivního občanství a sdílení zkušeností mezi městy.

Na internetu:
www.salinger.cz

www.facebook.com/nzdm.modrypomeranc

www.streetwork.cz

www.instagram.com/nzdmmodrypomeranc

www.jdidoklubu.cz

www.youtube.com - Tým nízkoprahové centrum

www.uhk.cz

www.promitejity.cz

www.hradeckralove.org

www.hatefree.cz

www.facebook.com/Salinger.zs

V tištěných médiích:
Zpravodaj Radnice 2019
Zpravodaj sociálních projektů (Zpravodaj Královéhradeckého kraje)
Časopis Sociální práce/Sociálna práca

Ostatní
Občasník Klubofon
Občasník Orandžák
Výroční zpráva Salinger, z.s.
Salingeroviny
Zpráva o činnosti 2018
Letáky NZDM Modrý pomeranč
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Akce za rok 2019

•

City Jam – 3. 9. 2019 jsme za podpory KMS Moravské Předměstí - jih připravili již známou odpolední
akci City Jam, které se zúčastnilo mnoho dětí i dospělých. Stálo to za to a akce se povedla!

•

Týden nízkoprahových klubů – 23. – 27. 9. 2019 jsme se zúčastnili týdenní akce České asociace
streetwork pro veřejnost. Na klubech jsme shlédli dva zajímavé dokumenty z prostředí migrace
a léčebny pro schizofreniky v rámci projektu Promítej i ty.

•

Turnaj ve stolním fotbálku – 27. 2. 2019 se uskutečnilo prázdninové fotbálkové klání, mezi dětmi
všech věkových kategorií, zakončené filmovým promítáním.

Den s úsměvem – 6. 10. 2019 se uskutečnila akce pro celou rodinu plná zábavy, her a soutěží pro děti.
Úsměvů bylo k vidění během celého dne opravdu hodně.

•

Promítání dokumentu A Plastic Ocean – 20. 3. 2019 se široké veřejnosti otevřel klub eFko a promítal
se velmi aktuální dokument A Plastic Ocean.

Beseda ve Fakultní nemocnici Hradec Králové – 24. 10. 2019 jsme už tradičně pořádali pro dětské
pacienty preventivní besedu na téma závislostí a návykových látek.

•

Ukliďme Česko – 5. 4. 2019 jsme se opět účastnili celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Uklidili jsme
přilehlý lesík u dětského hřiště Lachtan a povedlo se nám naplnit 14 pytlů odpadu.

Přespávačka Días de los Muertos – 28. – 29. 10. se na klubu eFko slavil Den mrtvých. Společně jsme
zažili velkou mexickou slavnost se vším všudy.

•

Obchůdky s Albertem – 4. 12. 2019 jsme se zúčastnili projektu spadajícího pod Nadační fond Albert,
přičemž děti prodávaly perníčky a rozdávaly úsměvy všem kolemjdoucím.

I v roce 2019 se NZDM Modrý pomeranč zúčastnilo, ale také zorganizovalo mnoho akcí pro děti i dospělé.
Jelikož nám v celém roce počasí přálo, mohli jsme si s účastníky událostí užít spoustu zábavy.

•
•
•
•

Velikonoční přespávačka – 17. – 18. 4. 2019 jsme oslavili velikonoční svátky, jak se patří. S vlastnoručně
připraveným jídlem, spoustou zajímavých velikonočních her a tematickým filmem.

•

Čarodky na Stříbrňáku – 30. 4. 2019 jsme společně pálili čarodějnice v autokempu Stříbrný rybník.
Pekly se buřty, tancovalo se, soutěžilo a hrálo mnoho různých her.

•

Hradec Králové – Bezpečné město 2019 aneb Dětský den s Městskou policií – 29. 5. 2019
se uskutečnila již tradiční akce, kdy si mohli mladší i starší vyzkoušet mnoho zajímavých sportovních
a preventivních aktivit.

•

Divadelní festival – 21. – 28. 6. 2019 jsme se zúčastnili pravidelné kulturní akce, kde jsme připravili
mnoho aktivit pro děti i dospělé.

•

Jak se žije v Ghaně – 6. 6. 2019 nás svou návštěvou poctila studentka Abigail Boateng z Ghany,
která pro děti připravila interaktivní program zahrnující rytmické hry, povídání o Ghaně i netradiční
ochutnávku. Toto nevšední setkání jsme si moc užili a zároveň si procvičili konverzaci v anglickém jazyce.

•

Orange Free Space – 7. 6. 2019 jsme pořádali na hřišti u Lachtana akci pro děti i dospělé, zaměřenou
na propagaci terénní práce. Kromě užitého dne nás těší, že jsme mohli předat dětem i rodičům
informace o terénní práci, jejím smyslu i principu fungování.

•

Odpoledne na Hradečnici – 3. 7. 2019 jsme strávili odpoledne výletem po okolí Hradce. Užili jsme si
přírodních tajů hradeckých lesů a zažili spoustu úžasných chvilek.

•

Historická přespávačka – 27. – 28. 8. 2019 jsme s dobrodružnou devítičlennou skupinkou odcestovali
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do minulosti a poznávali historické krásy města Hradce Králové.
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Praxe a exkurze v NZDM
Modrý pomeranč
Středisko NZDM Modrý pomeranč se v roce 2019 opět stalo lákavým cílem pro plnění studentských praxí.
Velmi úspěšná spolupráce v oblasti praxí pokračuje s Univerzitou Hradec Králové, jejíž studenti si k nám
nachází cestu z Filozofické fakulty, z Ústavu sociální práce a z Pedagogické fakulty. V letošním roce k nám
pak zavítali i studenti z jiných škol a univerzit.
V roce 2019 v NZDM Modrý pomeranč absolvovalo studentskou praxi 11 studentů, kteří splnili celkem
530 hodin praxe. Studenti se v zařízení zapojují v oblasti nepřímé práce, pro děti a mládež chystají různé
aktivity, úkoly a hry, preventivní materiály. V rámci přímé práce pak působí na klubech eFko, eSko 7-13
a eSko 14-21, zapojují se do klubových akcí, které jsou pro klienty pořádány. Nově jsme studentům umožnili
zapojit se do přímé práce v terénu s cílovou skupinou 7-21 let.
NZDM Modrý pomeranč se dostává i do popředí zájmů zahraničních návštěvníků a skupin studentů.
Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UHK navštívili naše středisko vyučující z dánské univerzity VIA
University College, nacházející se ve městě Viborg. Další zahraniční exkurze, tentokrát z Filozofické fakulty,
Ústavu sociální práce UHK, probíhala s doktorkou Yevgenii Vardanyan a její kolegyní z Jerevanské státní
univerzity.
Ke konci roku 2019 zavítali do zařízení na exkurzi studenti
oboru Sociální pedagogiky se zaměřením na výchovnou
práci v etopedických zařízeních, kteří se zajímali především
o každodenní chod zařízení, ale také o možnost spolupráce
formou praxí, dobrovolnictví či formou pracovního
poměru. V rámci exkurzí se zaměřujeme jednak na
představení služby NZDM Modrý pomeranč, dále pak
diskutujeme například o kontaktní práci, sociálních
službách v kontextu systému v České republice, sdílíme
své zkušenosti a čerpáme inspiraci od našich zahraničních
kolegů v oblasti práce s dětmi a mládeží.
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Chcete nás podpořit?
Líbí se Vám, co v NZDM Modrý pomeranč děláme? Rádi byste nás v našem snažení podpořili a pomohli tak
zlepšovat životy dětí a mladých lidí?
Pokud ano, neváhejte si vybrat z námi nabízených možností nebo nás kontaktujte
na nizkoprahove.centrum@salinger.cz a společně vymyslíme možnost podpory, která vyhovuje Vašim
představám.
Jednou z cest, jak nám pomoci, je FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK, který můžete věnovat ve prospěch bankovního
účtu organizace 080693349/0800 nebo využít webový portál Darujme.cz (www.salinger.cz/chci-darovat),
případně dar předat osobně v hotovosti vedoucímu střediska či ředitelce organizace na základě darovací
smlouvy. Využít můžete také webový portál GIVT, kde prostřednictvím nákupu v e-shopech můžete
věnovat procenta z ceny organizaci Salinger, z.s.
Finanční příspěvky by byly využity k zatraktivnění vybavení klubů, uspořádání zajímavého výletu
či programu pro děti, nákupu materiálu na preventivní aktivity či workshopy.
Máte doma nové nebo zánovní sportovní vybavení, stolní a jiné hry, výtvarný a kancelářský materiál nebo
vybavení pro zlepšení zázemí klubů (elektronika, polštáře, sedací vaky), které už u Vás doma nemá využití?
Darování MATERIÁLNÍCH VĚCÍ je další možností podpory.
Patříte mezi nadšence do sportu, rádi malujete, modelujete či jinak tvoříte a chcete se o své nadšení podělit
s někým dalším? Pak by pro Vás mohla být zajímavá možnost uspořádání akce – DÍLNY, WORKSHOPY
nebo SEMINÁŘE pro naše klienty nebo pracovníky. Máte-li chuť, můžete se s námi podělit o své zkušenosti
a ukázat nám nový směr.
Velmi podstatnou možností podpory je DOBROVOLNICTVÍ v našem středisku. Nabízíme dobrovolnictví
ve formě pravidelné účasti v přímé práci s klienty na klubu nebo jednorázově na klubových
či celoorganizačních akcích pro klienty i veřejnost. Dobrovolníci jsou pro nás cennými partnery a vážíme si
jejich práce.
Více informací u vedoucí střediska: nizkoprahove.centrum@salinger.cz, 777 041 030.
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Pracovní tým

Mgr. Radka Volejníková
vedoucí střediska

Mgr. Lenka Zavoralová
zástupkyně vedoucí a sociální pracovnice
klubu eSko 14-21 (do června 2019)

Bc. Lucie Slámová
soc. prac. klubu eSko 14-21 (do března
2019), terén. soc. prac. (do června 2019),
zástup. ved. a soc. prac. klubu eSko 14-21
(od července 2019)

Bc. Štěpánka Kryspínová
sociální pracovnice klubu eFko

Bc. Jakub Josif
sociální pracovník klubu eFko

Mgr. Kateřina Jechová
sociální pracovnice klubu eSko 7-13

Bc. Veronika Studničková
sociální pracovnice klubu eSko 7-13
(do září 2019)

Bc. Jan Salač
pracovník v soc. službách DPP
(do srpna 2019), soc. pracovník DPP (do
září 2019), soc. pracovník klubu eSko 7- 13
(od října 2019)

Bc. Michaela Horáková
sociální pracovnice DPP (do června 2019),
terénní sociální pracovnice
(od července 2019)

Martina Dostálová
pracovnice v sociálních službách DPP
(do srpna 2019), terénní pracovnice
v sociálních službách (od září 2019)

Bc. Nikola Pečenková
terénní sociální pracovnice
(do ledna 2019)

Klára Chaloupská
pracovnice v soc. službách DPP (od
května 2019), pracovnice v soc. službách
klubu eSko 14-21 (od listopadu 2019)

Tereza Vacková
pracovnice v sociálních službách DPP
(od dubna 2019)

Bc. Aneta Janigová
sociální pracovnice DPP (od října 2019)

Mgr. Vendula Holanová
sociální pracovnice DPP
(od listopadu 2019)

Vendula Švorcová
pracovnice v sociálních službách DPP
(od prosince 2019)
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Děkujeme za spolupráci...
…všem našim sponzorům a příznivcům, kteří nás během roku 2019 podpořili. Díky nim jsme mohli realizovat
řadu zajímavých akcí nejen pro naše klienty, nýbrž i veřejnost a zároveň obohacovat naši každodenní
činnost. Všem podporovatelům patří náš vděk.

Poděkování patří následujícím organizacím a jednotlivcům:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Královéhradecký kraj
Statutární město Hradec Králové
Komise místní samosprávy Hradec Králové,
Moravské Předměstí – jih
A-team Hradec Králové
Café Na kole
Česká asociace streetwork, z. s.
Decathlon Hradec Králové
Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec
Králové - pracoviště J. Masaryka
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Férová palačinkárna
Flyzone Park
Hybatelna z.s. – Station 91
Chaos Company, umělecká skupina
IKEA Česká republika, s.r.o.
Klub deskových her POUTNÍK
Knihovna města Hradec Králové
Komunitní plánování města Hradce Králové
Kořenová Kateřina
Lanový park Hradec Králové
Laxus, z. ú.
Matějka Jan
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Městská policie Hradec Králové – Oddělení prevence
kriminality
Nadační fond Albert
Nomia, z. ú
Papírnictví FO-MIX
Pácha David
Primeros Prague a.s.
Půjčovna Topsports Centrum
Remešová Anna
Řehůřek Lubomír
Slavata Tomáš
Střední škola profesní přípravy Hradec Králové
ST GASTRO s.r.o. – Pizzapizza
Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER, Hradec
Králové
Střední odborná škola veterinární Hradec Králové
Těšitel Martin
Univerzita Hradec Králové
Vokrouhlíková Kristýna
Vyšší odborná škola zdravotnická a střední odborná
škola HK
Základní škola Štefánikova HK
ZOO Dvůr Králové a. s.
Žonglérská komunita Enfys, z. s.
Žonglérská skupina Ascarya

Salinger, z.s.
Leden 2020
Grafické zpracování a ilustrace:
Kateřina Kesslerová, Markéta Kejzlarová

Kontakt
Zřizovatel
Salinger, z.s.
Gočárova třída 760
500 02 Hradec Králové
Datum vzniku: 1.12. 1997
IČ: 67440185
Vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 3261
Účet: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1080693349/0800

Vedoucí střediska
Mgr. Radka Volejníková
777 041 030

Kontaktní údaje
NZDM Modrý pomeranč
Formánkova 437
500 11 Hradec Králové

www.salinger.cz
/nzdm-modry-pomeranc

Selicharova 1420
500 12 Hradec králové

https://www.facebook.com
/nzdm.modrypomeranc

nizkoprahove.centrum@salinger.cz
www.youtube.com - Tým nízkoprahové centrum

www.instagram.com/nzdmmodrypomeranc

