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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
rok 2020 byl v mnoha ohledech jiný. Vlna pandemie nám přinesla omezení, nejistotu, ale taky prostor pro
zastavení a jiné formy práce. Naší službě pak přinesla i úspěch v podobě získání ocenění ČASovaná bota.
Na jaře, kdy naše služba byla na měsíc a půl oficiálně uzavřena Vládou ČR, jsme se vrhli do online prostoru.
Tam jsme od rána do večera byli oporou i informačním zdrojem pro děti a mladé. Poskytli jsme jim téměř
350 sociálních služeb, vytvořili nespočet materiálů s preventivním charakterem. Všichni jsme se ale už těšili
na návrat zpět do reálného prostoru. Léto jsme si pak užili v klidu a pohodě, těšili jsme se a připravovali
na zářijový City Jam. Největším podzimním překvapením se pro nás stala nominace na Výroční cenu České
asociace streetwork. Ta se uděluje jednotlivcům či týmům za dosavadní přínos, odvedenou práci, vydařené
počiny. Podrobnosti o ČASované botě se dozvíte v samostatném článku. Tzv. druhá vlna pandemie nás
už nezasáhla tolik, jako ta první. Byli jsme již připravení. Na klubech jsme se přeorientovali na pomoc
s přípravou do školy, která byla nejvíce potřebná, v terénu pak na podporu klientů tady a teď. Rok plný
neočekávaných zvratů a překvapení je za námi a my jsme zvědaví, jak bude vypadat ten následující. Už teď
jsme si ale jistí, že se máme na co těšit a taky se těšíme!

Radka Buršíková
vedoucí NZDM Modrý pomeranč
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Koncepce střediska
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.

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

„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 2020
Klub eSko
7 - 13 let

Klub eFko

Klub eSko
14 - 21 let

Terén

Online
terén

Celkem

130

83

123

250

83

662

Principy

Počet klientů *

•

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

Počet poskytnutých
služeb **

2 491

3 118

1 995

694

963

9 261

•

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

Počet hodin podpory

1 600

1 383

1 457

199

365

5 004

•

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 2020 s klubem eSko 7 – 13
Letošní rok byl velmi specifický kvůli koronavirové epidemii. To se samozřejmě výrazně odrazilo i na dění
na klubu. I přes tuto situaci jsme se však snažili být zde pro co největší počet dětí.
Začátek letošního roku začal velmi slibně. Na klubu bylo každý den velmi živo a několikrát byla i naplněna
kapacita klubu. Hodně času se věnovalo domácím úkolům a referátům. Otevíralo se také velké množství
preventivních témat. Nejvíce jsme řešili návykové látky (cigarety, alkohol), zdravý životní styl, sociální sítě,
sexualitu a dospívání. Bylo však i dostatek času na zábavu. Zahráli jsme si deskové hry, šipky či fotbálek.
V rámci sportovních a volnočasových aktivit na klubu vznikla i Guinnessova kniha rekordů klubu eSko 7-13.
Na konci měsíce ledna proběhla rozlučková párty s pracovnicí Káťou. Příprava této rozlučkové párty byla
společnou prací jak pracovníků, tak dětí.
V měsíci únoru jsme na klubu přivítali novou klubovou pracovnici Míšu a bylo velmi veselo. Na měsíc březen
byla připravena Narozeninová párty přespávačka, která se konala na klubu eSko 7-13. Přespávačka byla jak
pro klienty z klubu eSko 7-13, tak pro klienty z klubu eFko. Všichni jsme si společně užili spoustu zábavy.
V polovině března, po příchodu pandemie, jsme bohužel museli klub zavřít a přesunuli jsme se do online
prostoru.
I přes uzavření klubu jsme však nelenili. Vytvořili jsme novou výzdobu, nástěnky či nové preventivní
materiály pro děti. K znovuotevření klubu došlo až v půlce května. Kluby však již nebyly tak plné jako
v zimních měsících. Společný čas s klienty jsme trávili především povídáním a volnočasovými aktivitami.
Provoz klubu během letních prázdnin byl zpočátku omezen kvůli plánované rekonstrukci klubu. Po dokončení
rekonstrukce byl klub opět otevřen. Prázdniny probíhaly velmi poklidně. Měli jsme možnost otevřít velké
množství preventivních témat. Nejčastěji se u nás probírala sexuální témata (menstruace, těhotenství,
antikoncepce, homosexualita) a první lásky. Více času jsme využili na přípravu velkého podzimního tématu
Sexualita. V rámci tohoto tématu jsme připravovali výzdobu a natáčeli naučná videa na náš YouTube kanál.
V září odstartovalo připravované téma Sexualita a zároveň i ChallengeMania, která byla plná úkolů a aktivit
pro klienty, které se vázaly především k sexualitě. S nástupem dětí do školy se vrátili i klienti na klub.
Kluby začaly být opět živé a plné dětského smíchu. Bohužel, ne na dlouho. Od půlky října jsme začali opět
pracovat v omezeném režimu, kvůli kterému jsme přerušili i probíhající challenge pro naše klienty.
Doufáme, že příští rok bude již bez komplikací a moc se těšíme na další společné kluby plné dobré nálady.
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Pestrý rok s klubem eSko 14-21
Rok 2020 byl plný změn i pro klub eSko 14-21. Začátkem roku 2020 jsme se zaměřili na přestavbu klubu
tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám našich klientů, např. jsme vytvářeli prostor pro rozvoj muzikálních
schopností a dovedností našich klientů. Zároveň projevila většina klientů zájem o preventivní témata,
zejména o témata sexuality, vztahů nebo obecné informovanosti o dění ve světě i u nás, na což jsme také
reagovali.
Klub eSko 14-21 se těšil velké návštěvnosti klientů, což bylo následně omezeno z důvodu nouzového stavu,
který znamenal další změnu i pro tento klub. Klienti zodpovědně dodržovali veškerá opatření, která byla
zavedena, jako byla např. dezinfekce rukou a nošení roušek. I přes to, jsme na jaře z důvodu nařízení
vlády museli klub dočasně uzavřít. S klienty jsme se přesunuli do online prostoru, kde jsme i nadále
spolupracovali prostřednictvím programu Online terén na Facebooku. Ve chvíli, kdy jsme se mohli vrátit
do klubů, byli všichni klienti nadšení a opět se vrátili ve stejném množství, jako před nouzovým stavem.
I nadále jsme pokračovali, mimo jiné, v individuální práci s klienty OSPOD. V letním období jsme společně
čas trávili venku a klub tak postupně přesouvali na rampu, kde bylo klientům nejpříjemněji. Uspořádali
jsme také prázdninovou akci opékání buřtů a v zářijových dnech se zapojili do akce Ukliďme Česko. Tato
akce v našich klientech podnítila potřebu uklízet před klubem eSko 14-21 častěji, z čehož jsme měli radost.
Po prázdninách jsme s klienty probírali, jak celou situaci prožívali a snažili jsme se jim být oporou i ve chvíli,
kdy museli znovu nastoupit do školy a následně opět přestoupit do online výuky. Toto období pro ně bylo
velice náročné, protože nevěděli, na jak dlouho zůstanou školy otevřené, později si nevěděli rady právě
s přechodem na online výuku. V tuto chvíli se stal klub eSko 14-21 místem důležité pomoci a podpory. Aby
škola nebyla jediným tématem, snažili jsme se reagovat na téma sexuality, které bylo pro klienty klubu eSko
14-21 stále aktuální, ale zároveň i poměrně neznámé. S celým týmem pracovníků NZDM Modrý pomeranč
jsme se rozhodli vytvořit preventivně informační videa, která by klientům mohla pomoci právě v době,
kdy musí trávit nejvíce času doma a často si neví rady, jakým způsobem tento čas naplnit. Zároveň jsme
vyzdobili klub tematickými předměty, aby bylo pro klienty snazší reagovat na toto téma, které je pro ně
někdy obtížné zejména z důvodu studu i menší informovanosti. Bohužel nás znovu zasáhla nová ochranná
opatření a naši klienti nemohli klub eSko 14-21 navštěvovat tak, jak byli zvyklí. To ale neznamená, že jsme
na sebe zapomněli. S klienty jsme byli stále v kontaktu díky Facebooku, kde s námi sdíleli vše, co pro ně
bylo důležité. Cestu si k nám i přes různá omezení chodu služby našli ti, co potřebovali akutně pomoci
(příprava do školy, hledání zaměstnání, sdílení náročných situací ve vztazích apod.).
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Závěr roku 2020 byl věnován přípravám, jak na období Vánoc, tak na rok 2021, kdy se budeme více věnovat
preventivním tématům i v okolí klubu - na rampě před klubem eSko 14-21, kde budou vytvořeny preventivně
informační cedule, díky kterým se klienti budou moci dozvědět informace, o které mají stále větší zájem.

Rok v terénním programu

Náročný rok na klubu eFko

Se začátkem roku 2020 se v terénu udála spousta změn. Během února a března se proměnil celý terénní
tým, kterému hned na začátku zkomplikovala práci vlna COVID-19. Ta zapříčinila přerušení poskytování
služeb NZDM Vládou ČR. Toto období jsme přečkali v online prostoru a do terénu jsme vyrazili opět na
začátku května.

Hned začátek roku 2020 znamenal jednu výraznou změnu, a tou byl únorový odchod dlouholeté pracovnice
Štěpánky za psychoterapeutickou praxí. Na konci února tak proběhla velká rozlučka a pracovníka Kubu nově
na klubu doplnila dřívější terénní pracovnice Marťa. Bohužel do fungování klubu eFko již od začátku března
zasáhla epidemie koronaviru a pracovníci se na klubu shledali až v květnu.

Od té doby nás mohli klienti potkat vždy v pondělí v centru města kolem nádraží, OC Atria a “bavlny”.
Každou středu jsem se pohybovali v okolí Šimkových sadů, Žižkových sadů a nábřeží. Páteční terén na
Moravském Předměstí zůstal beze změn.

Před březnovým uzavřením klubů se ještě stihla uspořádat „Narozeninová“ přespávačka na klubu eSko
7-13. Krátce nato již byly všechny kluby včetně eFka uzavřeny z nařízení Vlády ČR.

Ještě před začátkem prázdnin jsme na Moravském Předměstí uspořádali venkovní akci Orange Free Space
- odpoledne plné preventivních aktivit a míčových her, které přilákalo spoustu klientů z přilehlých hřišť.
Se začátkem školního roku jsme v Šimkových sadech nedaleko skateparku uspořádali grafitti odpoledne,
které zaujalo kolemjdoucí a sklidilo úspěch u mladších i starších klientů.

Za dobu uzavření klubů se pracovníci snažili udržovat kontakt se všemi známými tvářemi a i ve virtuálním
prostředí jim maximálně pomáhat zvládat náročnou dobu. Pracovníci vedli rozhovory o běžných tématech,
dávali poradenství ke vztahům doma i s kamarády, pomáhali se školou a šířili důležité informace
k aktuálnímu dění.

V terénu jsme po celý rok byli zdrojem informací nejen o opatřeních kvůli šíření COVID-19, poskytovali jsme
preventivní materiál (např. kondomy nebo hygienické pomůcky pro dívky) a byli také oporou a partnery
při řešení starostí a problémů klientů, které se týkaly třeba výběru střední školy, konfliktních situací
s vrstevníky nebo distanční výuky.

Krátce před prázdninami se vrátil běžný provoz a na klubu se ukázaly tváře, se kterými chyběl kontakt téměř
čtvrt roku. Znovu se kluby začaly plnit a znovu se objevila témata příprav do školy a vztahů s vrstevníky.
S koncem prázdnin jsme ukončili preventivní program formou challengí, kdy klienti získávali ocenění za
znalosti z různých oblastí života. Podařilo se zahájit také velké preventivní téma dospívání a sexuality.
Zabývali jsme se fázemi dospívání, sexuální orientací, hygienickými a antikoncepčními pomůckami.
Pracovníci natočili množství videí ke zmíněné tématice.
Bohužel s říjnem přišla omezení znovu. Pracovníci se tak znovu přesunuli do online prostoru, ale v druhé
nelehké polovině roku klub zůstal v omezeném režimu otevřený a stále nabízel bezpečný prostor pro
všechny, kteří potřebovali pomoc.
S koncem roku jsme i přes velmi omezený provoz nasáli vánoční atmosféru a již tradičně se pustili do
příprav akce Obchůdky s Albertem. Poslední klubové dny roku patřily rekapitulaci a představám o roce
2021, který snad bude ke všem vstřícnější.
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Online terén
Navzdory všem úskalím, která rok 2020 přinesl, byl právě tento rok velmi
příznivý pro program Online terén. V Online terénu na sociální síti Facebook
fungujeme pravidelně každé úterý od 17:00 do 19:00 již několik let. S klienty
sdílíme jejich dny, trápení a obavy, se kterými se raději svěřují v online prostoru,
než tváří v tvář. V současné době máme na Facebooku více, jak 200 přátel.
Hned na počátku roku do NZDM Modrý pomeranč zavítala paní Mgr. Jarmila Vedralová, národní
koordinátorka pro protidrogovou politiku a ředitelka sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky (RVKPP), se kterou jsme mimo jiné hovořili právě o síle působení na sociálních sítích, což je oblast,
o kterou se v současné době RVKPP velmi zajímá.
Velkou výzvou se pro Online terén stalo období začínajícího jara. Z důvodu ochrany klientů i samotných
pracovníků před COVID-19 jsme v období od 18. 3. do 24. 4. 2020 na základě vládních nařízení přerušili
poskytování služeb na klubech i v terénu. Právě v tomto období jsme skrze sociální sítě poskytli téměř 350
služeb. Abychom s klienty i nadále zůstali ve spojení a mohli tak sdílet jejich strasti i radosti, udělali jsme
z pravidelného úterního chatu chat každodenní. Na sociálních sítích jsme tak s klienty byli ve spojení každý
všední den od 09:00 do 18:00 prostřednictvím zpráv i videohovorů, což jsme zopakovali i při “podzimní
vlně”.
V září jsme se na online prostředí zaměřili i v rámci Týdne nízkoprahových klubů. Kampaň České asociace
streetwork, která se konala předposlední zářijový týden, má za cíl především snížit práh mezi kluby/
terénem a veřejností a upozornit na práci a význam těchto zařízení. Denně jsme tak přidávali na sociální
sítě nespočet příspěvků informačního i preventivního charakteru o NZDM Modrý pomeranč. Zajímavosti
z dění NZDM si mohla veřejnost prohlédnout také na informačních cedulích v okolí klubů, v přilehlých
parcích a také v brožurkách, které se objevily v jejich poštovních schránkách.
Kromě sociální sítě Facebook jsme aktivní na Instagramu (nzdmmodrypomeranc), kde sdílíme fotografie
z každodenního fungování na klubech i v terénu, preventivní příspěvky a videa o tématech, které klienty
zajímají. Naše aktivita vzrostla i na platformě YouTube (Tým nízkoprahové centrum), kde jsou k vidění
mimo jiné i další videa z klientských a ostatních akcí pořádaných NZDM.
Tento rok jsme se ujistili v tom, že Online terén je zkrátka jeden z nejlepších nástrojů pro komunikaci
s klienty všech programů NZDM Modrý pomeranč a pro informování samotné veřejnosti, a rozhodně
v tomto směru budeme nadále aktivní.
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ČASovaná bota aneb
úspěch naší služby
na celorepublikové úrovni
Rok 2020 se do historie NZDM Modrý pomeranč zapsal nejen kvůli omezením spojeným s pandemií,
ale především díky ocenění ČASovaná bota.
Naše služba se dlouhodobě snaží apelovat na kvalitu a profesionalitu poskytovaných služeb, která jde
ruku v ruce s reagováním na aktuální trendy a situace. Oceněním pro nás pak bývá spokojenost našich
klientů či reakce partnerů, se kterými spolupracujeme. ČASovaná bota, jakožto Výroční cena České
asociace streetwork, z.s., je ale ocenění úplně jiné. Uděluje se „za dobrou práci a dosažené výsledky
v oblasti nízkoprahových sociálních služeb“. Svůj význam cena nabírá tím, že o vítězi rozhoduje rada
složená z absolutních profesionálů a špičky nízkoprahových služeb. Pro náš tým byla už samotná nominace
na toto ocenění a následné probojování se mezi top 3 nízkoprahové sociální služby v České republice
obrovským úspěchem a poctou. Nominace přišla zcela nečekaně, od člověka, který sám získal řadu uznání
za příkladnou práci v sociálních službách a je zároveň vynikajícím vedoucím, metodikem, auditorem. Těžko
popisovat pocity, které celý tým prožíval při online přenosu, kde jsme se dozvěděli, že jsme cenu získali
a stali se tak nejlepším Týmem roku 2019 v oblasti nízkoprahových sociálních služeb v celé České republice
(pozn. ocenění se uděluje zpětně).
Nyní jsme šťastní, vděční, dojatí a hrdí, že takové ocenění můžeme nést. Zároveň jsme ale také motivování
a plní nápadů a myšlenek, kam dál posouvat nejen naši službu, ale především naše klienty tak, aby mohli
bezpečně a spokojeně dospět.
Rádi bychom touto cestou poděkovali České asociaci streetwork za jejich podporu o ocenění. Děkujeme
také všem našim kolegům, přátelům, partnerům a blízkým, kteří věří naší práci a vytváří nám podmínky,
ve kterých můžeme rozvíjet sebe i druhé. Poděkování patří i našim klientům, kteří nám svěřují své životní
osudy a každodenní společnou prací nás obohacují.
NZDM Modrý pomeranč začalo poskytovat své služby v roce 2001. Po téměř 20 letech svého působení se
stalo nejlepší nízkoprahovou sociální službou v celé republice.
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Kde jste nás mohli vidět
V pracovních skupinách:

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 s tématem Sebepéče pracovníků
ani jiné se bohužel nekonalo z důvodu špatné epidemiologické situace.
Pracovní skupina operačního programu URBACT III – Skupina, jež se zaměřuje na rozvoj měst
prostřednictvím aktivního občanství a sdílení zkušeností mezi městy.

ČAS – Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje
a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. Asociace se zaměřuje především na vzdělávání
pracovníků a zvyšování kvality poskytování sociálních služeb. ČAS také vypracoval Vizi NZDM 2030, kde
reflektuje a poukazuje na žádoucí trendy vývoje služby.

Na internetu:
www.salinger.cz

www.facebook.com/nzdm.modrypomeranc

V letošním roce jsme získali na ocenění ČASovaná bota pro nejlepší nízkoprahový tým roku 2019.

www.streetwork.cz

www.instagram.com/nzdmmodrypomeranc

Naše služba je zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových
sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork,
z.s.

www.jdidoklubu.cz

www.youtube.com - Tým nízkoprahové centrum

www.uhk.cz

www.promitejity.cz

www.hradeckralove.org

www.hatefree.cz

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.

www.facebook.com/Salinger.zs

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. Stále aktuálním tématem skupiny je vzrůstající agresivita mládeže v rámci skupin.

Časopis Sociální práce/Sociálna práca

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 ve městě 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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V tištěných médiích:
Zpravodaj Radnice 2020
Zpravodaj sociálních projektů (Zpravodaj Královéhradeckého kraje)
Adresář sociálních služeb 2020 Hradec Králové

Ostatní
Občasník Klubofon
Občasník Orandžák
Výroční zpráva Salinger, z.s.
Salingeroviny
Zpráva o činnosti 2019
Letáky NZDM Modrý pomeranč
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Akce za rok 2020
•

Závěrečná challenge party – 29. 1. 2020 jsme si užili společné odpoledne plné her a soutěží, spojené
s vyhlášením Mrazivé challenge a s rozloučením s pracovnicí Káťou na klubu eSko 7 - 13.

•

Nácvik sebeobrany pod vedením instruktora Městské policie – 5. 2. 2020 se někteří naši pracovníci
účastnili již druhého setkání, kde si mohli vyzkoušet a natrénovat různé způsoby sebeobrany.

•

Rozlučková párty – 27. 2. 2020 jsme na klubu eFko uspořádali rozlučkovou párty s pracovnicí Štěpánkou,
jejíž kroky vedly také o dům dál.

•

Narozeninová párty přespávačka – 4. 3. 2020 jsme společně a ve velkém stylu oslavili narozeniny.
A čí narozeniny to byly? No přece všech! Každý má někdy narozeniny, a to je třeba oslavit, užít si zábavu
a k tomu si uvařit něco dobrého.

•

Orange Free Space – 26. 6. 2020 jsme pořádali na hřišti U Lachtana akci pro děti, mládež i dospělé,
zaměřenou na propagaci terénní práce. Letošní ročník se nesl v duchu preventivních aktivit na téma
sexualita a vše s ní spojené – děti si mohly vyzkoušet například jak těžké je těhotenské břicho a akci si
moc užily.

•

Opékání buřtů a venčení pejska na Hradečnici – 15. 7. 2020 jsme se společně vydali na procházku po
okolí Hradce spojenou s venčením pejska. Založili jsme oheň, opekli si buřty a užili si spoustu legrace.

•

City Jam – 1. 9. 2020 se uskutečnila již tradiční akci City Jam, kterou i přes nepřízeň počasí, považujeme
za vydařenou a těšíme se na další ročník!

•

Graffiti odpoledne s teréňáky NZDM Modrý pomeranč – 16. 9. 2020 jsme uspořádali odpoledne
s teréňáky v Šimkových sadech, kde si mladí lidé mohli vyzkoušet sprejování, volnočasovky a u toho se
dozvědět více informací o službě nebo si jen tak popovídat s pracovníky.

•

Ukliďme Česko – 17. 9. 2020 jsme se zapojili do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Letos jsme
uklidili okolí klubů eFko, eSko 7-13 a eSko 14-21. Do akce se zapojili také naši klienti.

•

Týden nízkoprahových klubů – 21. – 25. 9. 2020 jsme se zúčastnili akce České asociace streetwork.
Během tohoto týdne jsme se věnovali zejména propagaci služby v okolí klubů, kam jsme umístili
nástěnky s informacemi o službě. Zároveň jsme tyto informace zveřejňovali skrz sociální síť Facebook
a Instagram, kam jsme každý den přidávali příspěvky s cílem upozornit na smysl nízkoprahových
služeb. Propagační materiály jsme zároveň umisťovali do poštovních schránek přilehlých domů a bytů.
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•

Obchůdky s Albertem – 4. 12. 2020 jsme se, již také tradičně, zapojili do projektu Nadačního fondu
Albert. Děti se podílely na výrobě perníčků a jmenovek, které poté prodávaly. Prožily si tak celý proces
výroby výrobku až po jeho prodej.

•

Slavnostní vyhlášení výsledků udílení Výroční ceny České asociace streetwork – naše služba
získala 1. místo v kategorii Tým roku 2019.
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Praxe, exkurze a stáže
v NZDM Modrý pomeranč
Středisko NZDM Modrý pomeranč přivítalo v roce 2020, i vzhledem k nepříznivé situaci, hned několik
praktikantů a stážistů, kteří se aktivně zajímali o to, jak nízkoprahové zařízení pro děti a mládež funguje.
Velké množství praktikantů a stážistů do NZDM zavítalo opět z Univerzity Hradec Králové, a to konkrétně
z Filozofické fakulty z Ústavu sociální práce, a z Pedagogické fakulty. V letošním roce opět vzrostl zájem
o praxi i mezi studenty z jiných škol a univerzit, např. z Univerzity Karlovy v Praze. Na konci tohoto roku
jsme byli přizváni Katedrou sociální patologie a sociologie UHK k tomu, abychom studentům oborů Sociální
patologie a prevence pověděli, jak v NZDM praxe probíhají a na co se případní zájemci mohou těšit.
V roce 2020 v NZDM Modrý pomeranč vykonalo studentskou praxi 10 praktikantů, kteří splnili celkem
540 hodin praxe v ambulancích i v terénu. Exkurze se zúčastnily dvě studentky a stáž absolvovalo celkem
5 stážistů. Praktikanti a stážisté se podíleli na přímé práci s klienty, působili na klubech eFko, eSko 7-13
a eSko 14-21, letos byl patrný vyšší zájem i o terénní formu. Zapojovali se do dění v programech a do akcí,
které byly pořádány. Praktikanti a stážisté byli seznámeni také s oblastí nepřímé práce, prostudovali si
metodiky a manuály, účastnili se intervizí, chystali pro klienty různé úkoly, aktivity a preventivní materiály.
Jelikož tento rok kvůli ochranným opatřením příliš nepřál osobním kontaktům, změna nastala i u plnění
praxí a stáží. S praktikanty i stážisty jsme se přesunuli do online prostoru, kde jsme informovali o službě,
o chodu jednotlivých programů a o dalších zajímavostech ze světa NZDM. Ačkoliv bychom byli radši, kdyby
praxe i stáže mohly probíhat “face to face” tak, jak jsme zvyklí, jsme rádi, že máme možnost alespoň na
dálku představovat činnosti a smysl naší služby a myslíme si, že v rámci možností, jsme společnými silami
s praktikanty a stážisty zvládli vše na jedničku.
Rok 2020 byl bohatý i v oblasti dobrovolnictví. K již stálým dobrovolníkům, kteří v NZDM působí několik
let, jsme přijali dobrovolníky nové, kteří se aktivně podílejí na chodu střediska a tráví čas s klienty na
klubech eFko, eSko 7-13 a eSko 14-21. V současné době tak v NZDM Modrý pomeranč působí 4 dobrovolníci.
I dobrovolnictví poznamenala situace spojená s téměř celoročními opatřeními, přesto však v zařízení
společně splnili přes 50 hodin práce na klubech.
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Chcete nás podpořit?
Podpořte prostřednictvím střediska NZDM Modrý pomeranč děti a mladé lidi, kteří podporu jinde
nedostávají.
Dává Vám smysl, co v NZDM Modrý pomeranč děláme?
Pokud ano, neváhejte si vybrat z námi nabízených možností nebo nás kontaktujte na
nizkoprahove.centrum@salinger.cz a společně vymyslíme možnost podpory či spolupráce, která bude
vyhovovat 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.
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 Buršíková
vedoucí střediska

Mgr. Lucie Slámová
zástupkyně vedoucí a sociální
pracovnice klubu eSko 14 – 21

Mgr. Štěpánka Kryspínová
sociální pracovnice klubu eFko
(do února 2020)

Martina Dostálová
terénní pracovnice v sociálních
službách (do února 2020),
pracovnice v sociálních službách
klubu eFko (od března 2020)

Mgr. et Mgr. Jan Salač
sociální pracovník klubu eSko
7-13

Mgr. Michaela Horáková
terénní sociální pracovnice (do
ledna 2020), sociální pracovnice
klubu eSko 7-13 (od února 2020)

Bc. Lydie Janečková
terénní sociální pracovnice
(od února 2020)

Bc. Jana Adamcová
terénní pracovnice v sociálních
službách (od března 2020),
terénní sociální pracovnice
(od června 2020)

Mgr. Aneta Janigová
sociální pracovnice DPP
(do května 2020)

Mgr. Vendula Holanová
sociální pracovnice DPP
(do srpna 2020)

Bc. Vendula Švorcová
pracovnice v sociálních službách
DPP

Bc. Klára Chaloupská
pracovnice v sociálních službách
Bc. Tereza Vacková
klubu eSko 14-21 (do července pracovnice v sociálních službách
2020), sociální pracovnice klubu
DPP (do dubna 2020), sociální
eSko 14-21 (od srpna 2020)
pracovnice DPP (od května 2020)

Bc. Natálie Dostálová
sociální pracovnice DPP
(od srpna 2020)

Bc. Jakub Josif
sociální pracovník klubu eFko

Mgr. Kateřina Jechová
sociální pracovnice klubu eSko
7-13 (do ledna 2020)

Adéla Nováková
Aneta Strnadová
pracovnice v sociálních službách pracovnice v sociálních službách
DPP (od srpna 2020)
DPP (od srpna 2020)
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Děkujeme za spolupráci
Naše služby poskytujeme s podporou:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Královéhradecký kraj
Statutární město Hradec Králové

Komise místní samosprávy Hradec Králové,
Moravské Předměstí – jih
Komise místní samosprávy Hradec Králové,
Moravské Předměstí – sever

Dále děkujeme všem našim sponzorům a příznivcům, kteří nás během
roku 2020 podpořili:
A-team Hradec Králové
Archeopark Všestary, o. p. s.
Café na kole
Česká asociace Streetwork, z. s.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Férová palačinkárna
Hybatelna, z. s. - Station 91
IKEA Česká republika, s. r. o.
Jánská Erika
Kapustová Justýna
Kimberly-Clark, s. r. o.
Klub deskových her POUTNÍK
Knihovna města Hradec Králové
Kořenová Kateřina
Kostlánová Lucie
Kratochvílová Michaela
Lanové centrum Na Větvi
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická
škola, Hradec Králové
Městská policie Hradec Králové – Oddělení prevence
kriminality
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Nadační fond Albert
Oddělení sociálně právní ochrany dětí: Hradec
Králové
Pácha David
Primeros, s. r. o.
Procter&Gamble, s. r. o
Sedlmajerová Justýna
ST GASTRO s. r. o. - Pizza Pizza
Školské poradenské pracoviště Mozaika
Těšitel Martin
Truhlářství a podlahářství Martin Volejník
Univerzita Hradec Králové
Vokrouhlíková Kristýna, Bc.
Vyšší odborná škola zdravotnická a střední odborná
škola HK
Zábavní park Toboga Tongo Hradec Králové
Základní škola Štefánikova HK
ZOO Dvůr Králové, a. s.
Žonglérská komunita Enfys, z. s.

Salinger, z.s.
Březen 2021
Grafické zpracování a ilustrace:
Kateřina Kesslerová, Markéta Kejzlarová

Kontakt
Zřizovatel
Salinger, z.s.
Sukovy sady 660
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 Buršíková
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

