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Zpráva o činnosti 2021
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
dovolím si začít krátkým citátem od člověka, jehož tvorbu znají snad všechny děti na světě:

„Jediná cesta, jak opravdu začít, je přestat mluvit a místo toho konat.“

(Walt Disney)

Tento citát totiž charakterizuje nejen to, co děláme v každodenním kontaktu s dětmi a mladými lidmi
- totiž motivujeme a hledáme malinké krůčky, které s naší podporou děti a mladiství zvládají udělat, aby
se přiblížili ke svým cílům, ale popisuje i to, o co se dlouhodobě snažíme jako profesionální sociální služba.
Využijte proto, prosím, i tuto Zprávu o činnosti 2021 jako takovou „exkurzi“ do naší práce, začtěte se
a nechte na sebe dýchnout atmosféru i úspěchy našeho střediska.
Dovolte mi na tomto místě ještě poděkovat všem svým kolegům za to, že pouze nemluví, ale konají, a děkuji
také všem, kdo nás v našem konání jakkoliv podporuje.

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.

„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…

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.

Principy
•

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

•

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

•

Partnerský přístup – Jsme partneři a společně hledáme cesty řešení.
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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).

•

Chyť svou šanci – Preventivní program pro děti a mladé lidi ve věku 7 – 18 let
ve spolupráci s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města
Hradce Králové.

Statistika za rok 2021
Klub eSko
7 - 13 let

Klub eSko
14 – 21 let

Klub
eFko

Terén

103

75

55

Počet posk. služeb **

2647

1289

Počet hodin podpory

1196

741

Počet klientů *

Online
terén

Chyť svou

Celkem

258

57

17

565

3432

679

849

279

9175

1048

134

313

165

3597

šanci

								
*
klient se smlouvou i bez smlouvy
**

služba (úkon), kterou klient využil
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Rok plný aktivit a nových
příležitostí v ambulantní formě
Rok 2021 začal na klubech velmi slibně. Po návratu z vánočních a novoročních oslav jsme si společně
s klienty vyprávěli zážitky a těšili se na nové příležitosti, které nám tento rok přinese. Bohužel, již v únoru,
jsme museli z důvodu zhoršující se koronavirové epidemie opět omezit fungování našich klubů. Kluby tak
začaly být prázdné a smutné. Tato situace byla pro nás však novou příležitostí a začali jsme našim klientům
nabízet možnost docházet do NZDM v dopoledních hodinách a plnit zde distanční výuku. Této možnosti
využilo 6 klientů. Jsme moc rádi, že jsme jim mohli pomoc překonat toto těžké období.
I jaro pro nás bylo ve znamení příprav do školy. Po návratu dětí zpátky do škol se začalo objevovat
na klubech velké množství klientů, kteří potřebovali dohnat zameškanou látku a vylepšit si známky.
Na klubu eSko 14 – 21 bylo velkým tématem příprava na přijímací řízení na střední školy. V rámci toho,
nám bylo velkou ctí doprovodit jednu z našich klientek na příjímací řízení do Pardubic. S návratem dětí
na klub jsme se vrátili i k plánovaným preventivním aktivitám. Například na klubu eFko začala v květnu
nová preventivní challenge s názvem #Selfcare, která se zaměřovala na psychohygienu.
Ani v létě jsme nelenili a připravili jsme pro naše klienty dvě letní akce. V červenci jsme se společně vydali
pod stan na Stříbrný rybník a v srpnu jsme vyrazili do Archeoparku ve Všestarech. Velmi nás potěšil
letošní velký zájem klientů o letní akce. Současně začala i nová challenge s názvem Zpátky do školy, která
se věnovala tématům ze školního prostředí.
V měsíci září jsme se zapojili do Týdne nízkoprahových klubů, v rámci kterého jsme pro žáky základních
škol připravili program věnující se návratu do škol. V říjnu nás čekaly na provozovně v Selicharově ulici
Dny otevřených dveří. Jsme rádi, že na tyto dny dorazili mimo jiné i naši klienti, kteří přivedli na klub své
rodiče či sourozence. V měsíci listopadu nás čekala akce s názvem Jsem laskavec, v rámci které se klienti
ze všech klubů mohli zapojit do tvoření putovních kamínků. Na konci měsíce listopadu jsme se na všech
klubech také zapojili do pečení perníčků v rámci plánované akce Obchůdky s Albertem. Tato akce byla však
kvůli zvýšeným restrikcím zrušena a nezbývá nám nic jiného, než počkat na další rok.
Jsme moc rádi, že i přes další nepříznivý rok, máme na klubech stále plno a můžeme tak společně nejenom
přečkávat toto náročné období, ale i nadále doprovázet naše klienty na cestě k dospělosti.
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Terén v centru města, na Mor.
Předměstí i v online prostoru
Rok 2021 byl pro terénní pracovníky příznivější, než rok předchozí. V roce 2021, i s ohledem na situaci
COVID-19, nedošlo v terénu k omezení či přerušení poskytování služeb NZDM, a tak nás klienti pravidelně
potkávali třikrát týdně. Téma COVID-19 se však i nadále odráželo v kontaktech s klienty a často se pojilo
s tématy vzdělávání, omezení sociálních kontaktů, ale i s tématem rizikového trávení volného času. Terén
probíhal v pondělí a ve středu v centru města a jeho blízkém okolí (nádraží, OC Atrium, OC Aupark, „bavlna“,
nábřeží, Šimkovy sady aj.), v pátek jsme se již tradičně pohybovali po Moravském Předměstí.
Navzdory různému vývoji situace se nám podařilo v roce 2021 uspořádat dvě terénní akce, které obsahovaly
preventivní, sportovní a tvořivé aktivity. V červnu se na Moravském Předměstí konal Orange free space,
v září pak bylo v Šimkových sadech uspořádáno Grafitti odpoledne. Díky terénním akcím jsme měli možnost
seznámit kolemjdoucí a potencionální klienty se službou NZDM Modrý pomeranč a klientům nabídnout
zábavné odpoledne.
V roce 2021 jsme byli klientům oporou nejenom v tématech spojených se situací COVID-19 (vzdělávání,
rodinné vztahy aj.), ale i v tématech dospívání, prevence rizikového chování apod. Klientům jsme poskytovali
preventivní materiál v podobě kondomů a dámských hygienických pomůcek. Během roku 2021 jsme vydali
2 nové preventivní časopisy Orandžáky s tématy „Co dělat, když…“ a „Zpátky do školy“.
V terénu jsme se dále začali pravidelně pohybovat v rámci terénní skupiny MOMS (Mezioborová
monitorovací skupina). V MOMS dochází k propojování terénních služeb na území města Hradec Králové,
skupina zajišťuje kontaktní práci v terénu s potenciálem efektivnější práce s cílovými skupinami. Pracovníci
z terénních služeb pracují na včasném záchytu osob nacházejících se v obtížné životní situaci či vedoucích
rizikový způsob života.
Nesmíme opomenout ani Online terén, tedy poskytování služeb online v prostředí sociální sítě Facebook,
ve kterém fungujeme již několik let vždy v úterý od 17:00 do 19:00. Vzhledem k náročným obdobím,
která rok 2021 provázela, jsme nadále zůstali, v případech potřeby našich klientů online i v dopoledních
hodinách. S klienty v rámci online chatů hovoříme o jejich dnech, trápeních a obavách, mnohdy se zabýváme
i náročnějšími tématy, kterými jsou například demotivace, sebepoškozování aj. Online terén vnímáme jako
jeden z nejdůležitějších nástrojů pro komunikaci s klienty ze všech programů NZDM Modrý pomeranč.
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Chyť svou šanci
Od začátku roku 2021 realizujeme ve spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dětí Hradce Králové
preventivní program pro děti a mladé lidi ve věku od 7 do 18 let. Program Chyť svou šanci je založen
na individuální práci v prostředí NZDM, prostřednictvím které uživatelé posilují své schopnosti a dovednosti,
jež přispívají ke správným rozhodnutím, přijímání zodpovědnosti, následků za své chování a bezpečnému
trávení volného času. Program se zaměřuje také na zmírnění individuálních deficitů a obtíží, které mají
za následek negativní sebehodnocení uživatelů a problémy ve vztazích.
V rámci individuální práce se děti a mladiství společně s pracovníky věnují tématům zaměřeným
na sebepojetí, osobní rozvoj, na vztahy s vrstevníky, partnery či rodiči, preventivním tématům, která
přispívají ke zdravému životnímu stylu uživatelů (experimentování s návykovými látkami, sexualita…)
a k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Aktivity a témata jsou vždy volena
individuálně a dle aktuálnosti témat, která mezi uživateli rezonují.

Principy programu:
•

individuální přístup;

•

flexibilita;

•

dostupnost;

•

spolupráce.

Během roku 2021 se za spolupráce OSPOD HK
na programu Chyť svou šanci podílelo 17 uživatelů.
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Online terén

:
:
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Spolupráce
s praktikanty, stážisty
a dobrovolníky a exkurze
Rok 2021 se těšil velkému zájmu praktikantů, kteří se chtěli dozvědět informace o fungování služby NZDM
Modrý pomeranč. Praktikanty jsme přivítali z Univerzity Hradec Králové, a to z Filosofické fakulty z Ústavu
sociální práce a z Pedagogické fakulty z Ústavu sociálních studií. V letošním roce jsme navíc přijali praktikanty
ze středních odborných škol. Celkem absolvovalo v NZDM Modrý pomeranč praxi 17 praktikantů, kteří
dohromady splnili téměř 900 hodin praxe. Na konci tohoto roku jsme byli přizváni Ústavem sociálních studií
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové k účasti na semináři „Psychosociální intervence v praxi“,
kde jsme studentům přiblížili přímou práci v ambulancích a v terénu. Ve službě jsme přivítali i několik
stážistů, a to nejenom z akademické půdy, ale i z dalších terénních služeb na území města Hradec Králové.
Praktikanti a stážisté se věnují přímé práci s klienty na klubech a v terénu a mají možnost se seznámit
i s náplní nepřímé práce pracovníků v NZDM Modrý pomeranč.
Rok 2021 byl příznivý i pro dobrovolníky. V tomto roce vykonávalo dobrovolnou činnost v zařízení celkem
6 dobrovolníků. Dobrovolníci k nám přicházejí nejenom z vysokých, ale i ze středních škol. Podílejí se
na chodu střediska a tráví čas s klienty v klubech eFko, eSko 7-13 a eSko 14-21.
Výkon praxí, stáží i dobrovolnictví byl i pro tento rok poznamenán opatřeními souvisejícími s šířením
nakažlivé nemoci COVID-19, v rámci kterých muselo místy docházet k omezení osobních kontaktů s těmi,
kteří měli zájem v NZDM působit. Na tuto skutečnost jsme byli připraveni a jsme připraveni i do budoucna.
V roce 2021 jsme zpracovali systém online praxí. Tým pracovníků vytvořil mluvené prezentace doplněné
o další dokumenty a studijní materiál, ve kterých seznamují praktikanty, stážisty ale i dobrovolníky s teorií
i praxí NZDM Modrý pomeranč. Díky tomuto ojedinělému systému tak nedošlo k žádnému omezení a jsme
schopni tak zajistit výkon praxí, stáží a dobrovolnictví v jakékoliv situaci.
V rámci prohlubování spolupráce a vyjasnění vzájemných kompetencí absolvovali pracovníci NZDM v druhé
polovině roku 2021 dvě exkurze do zařízení návazné sítě. Na setkáních s VÚ Hostinné a ŠPP Mozaika
pracovníci komunikovali vlastní možnosti práce s klienty a její podmínky. Došlo na vzájemné předání
kontaktů a k dohodám o spolupráci v případech, které mohou být oboustranně prospěšné ve smyslu
intervence do situace klienta.
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Kde jste nás mohli vidět
V pracovních skupinách:
ČAS – Česká asociace streetwork (ČAS) sdružuje a zaštiťuje nízkoprahové programy pracující metodou
kontaktní práce. Asociace vzdělává streetworkery a streetworkerky, kterými jsou sociální pracovníci
a pracovnice nebo pracovníci a pracovnice v sociálních službách z celé České republiky. Dále se zaměřuje
na zvyšování kvality poskytování služeb, které komunikuje Vizí NZDM 2030, kde reflektuje a poukazuje
na žádoucí trendy vývoje služby.
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. a díky kterému služba projde v roce 2021 rozvojovým auditem.
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. Stále aktuálním tématem skupiny je vzrůstající agresivita mládeže v rámci skupin.
MOMS – Mezioborová monitorovací skupina podporuje propojování terénních služeb na území města
Hradec Králové a systematické působení pracovníků v terénu. Pracovníci pracují metodou monitoringu
a kontaktní práce v lokalitách, zajišťují včasný záchyt osob nacházejících se v obtížných životních situacích,
nebo vedoucích rizikových způsob života.
PRAKK – Pracovní skupina NZDM Královéhradeckého kraje se svou činností snaží přispět ke zvyšování
kvality služeb NZDM v kraji prostřednictvím vzájemné podpory, spolupráce a vzdělávání. Skupina funguje
pod vedením krajské koordinátorky a je rozdělena na část pro vedoucí a část pro pracovníky v přímé práci.
Vzájemně sdílíme zkušenosti a informace z oboru, řešíme společná témata, dbáme na profesní rozvoj
apod.
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Pracovní skupina operačního programu URBACT III – Skupina, jež se zaměřuje na rozvoj měst
prostřednictvím aktivního občanství a sdílení zkušeností mezi městy.
Ústav sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové seminář „Psychosociální
intervence v praxi“ - kde organizace prezentují studentům sociálních oborů zkušenosti z praxe práce
s klienty.

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.tiktok.com/@nzdm_modrypomeranc

www.hradeckralove.org

www.promitejity.cz

www.facebook.com/Salinger.zs

V tištěných médiích:
Zpravodaj Radnice 2021
Zpravodaj sociálních projektů (Zpravodaj Královéhradeckého kraje)
Adresář sociálních služeb Hradec Králové

Ostatní
Občasník Klubofon
Občasník Orandžák
Měsíčník Pomerančovník
Výroční zpráva Salinger, z.s.
Salingeroviny
Zpráva o činnosti 2020
Letáky NZDM Modrý pomeranč
Propagační terény NZDM
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Akce za rok 2021
•

Orange Free Space – 18. 6. 2021 proběhla terénní akce pro děti, mládež i dospělé na hřišti u Lachtana,
která slouží k propagaci služby. Velkým tématem byla letos sexualita a vše s ní spojené (bezpečný sex,
menstruace, změny spojené s dospíváním), dále se sprejovalo na kartóny a hrálo spoustu různých her.

•

Stanování na Stříbrňáku – 15. 7. 2021 se uskutečnila první letošní přespávačka, kdy jsme se rozhodli
přenocovat pod stanem. Koupalo se, opékaly se buřty a večer byl zakončen povídáním u ohýnku.

•

Prázdninová přespávačka s výletem do pravěku – 19. 8. 2021 jsme pomalu ukončili prázdninovou
sezónu výletem do Archeoparku Všestary, doplňovačkou v okolí klubu a filmovým večerem.

•

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary – v týdnu 23. – 27. 8. 2021 jsme byli součástí doprovodného
programu KVIFF 2021 v sekci Lidé odvedle. Česká asociace streetwork společně s Nadací Sirius připravila
program, ve kterém se představovaly nízkoprahové sociální služby veřejnosti a návštěvníkům festivalu.

•

City Jam – 7. 9. 2021 jsme realizovali již tradiční odpolední akci City Jam pro širokou veřejnost. Počasí
nám letos přálo, a tak jsme se těšili vysoké návštěvnosti, akce se vydařila a my se už nyní těšíme
na příští rok!

•

Graffiti odpoledne s teréňáky NZDM Modrý pomeranč – 15. 9. 2021 jsme v Šimkových sadech
uspořádali další terénní akci, která byla zaměřena na propagaci a zvýšení povědomí o námi
poskytovaných službách v dané lokalitě. Mladí lidé si mohli zkusit nasprejovat graffiti a u toho získat
potřebné informace.

•

Týden nízkoprahových klubů – 20. – 24. 9. 2021 jsme se zapojili do celorepublikové kampaně České
asociace streetwork, která seznamuje veřejnost s činností nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
V rámci tohoto týdne jsme připravili program pro žáky základní školy, na klubech bylo téma zaměřené
na návrat do škol a podporu teenagerů a mladých lidí. Zároveň probíhala informační kampaň v terénní
službě a na našich sociálních sítích. V neposlední řadě jsme na toto téma napsali i nový díl časopisu
Orandžák.

•

TikTok den – 29. 09. 2021 jsme v rámci propojených klubů eSko 7-13 a eSko 14-21 uspořádali TikTok
den. Součástí byla taneční challenge a poté zhlédnutí filmu.

•

Den otevřených dveří – 20. – 21. 10. 2021 proběhl den otevřených dveří na klubu eSko 7-13 a eSko
14-21. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory klubu, vyzkoušet si zajímavé preventivní pomůcky
a zjistit informace o námi poskytovaných službách a smyslu naší práce.
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•

Laskavec – v termínu 8. – 11. 11. 2021 jsme se zapojili do projektu #jsemlaskavec. Během tohoto týdne
jsme na klubech malovali putovní kamínky, které se následně roznesly v okolí jednotlivých klubů.
Doufáme, že nálezcům udělaly hezčí den a buďto se o ně podělí s někým dalším nebo si je mohou
ponechat.

•

Obchůdky s Albertem – 3. 12. 2021 měl u prodejny Albert na Třídě E. Beneše proběhnout prodej
perníčků a jmenovek na dárky v rámci projektu Obchůdky s Albertem, který spadá pod Nadační fond
Albert. Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace byla však akce zrušena, což nás velmi mrzí
a doufáme, že v příštím roce budeme moct akci uskutečnit.
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Pracovní tým

Mgr. Radka Buršíková
vedoucí střediska
(do listopadu 2021)

Mgr. Lucie Slámová
zástupkyně vedoucí a sociální
pracovnice klubu eSko 14–21
(do listopadu 2021), vedoucí
střediska (od prosince 2021)

Bc. Jakub Josif
Mgr. Michaela Horáková
sociální pracovník klubu eFko
soc. pracovnice klubu eSko 7-13
(do února 2021), soc. pracovník
klubu eSko 7–13 (od března 2021)

Mgr. et Mgr. Jan Salač
sociální pracovník klubu eSko
7–13 (do února 2021), sociální
pracovník klubu eFko
(od března 2021)

Bc. Klára Chaloupská
ociální pracovnice klubu eSko
S14–21 (do listopadu 2021),
sociální pracovnice klubu eFko
(od prosince 2021)

Natálie Šťastná
terénní pracovnice v sociálních
Bc. Jana Adamcová
terénní sociální pracovnice (do
službách (do října 2021),
června 2021), sociální pracovnice pracovnice v sociálních službách
DPP (od července 2021)
DPP (od listopadu 2021)

Pavlína Jandová
terénní pracovnice v sociálních
službách (od listopadu 2021)

Bc. Tereza Vacková
sociální pracovnice DPP

Mgr. Natálie Dostálová
Bc. Adéla Nováková
pracovnice v sociálních službách pracovnice v soc. službách DPP
(do června 2021)
(do června 2021), soc. pracovnice
DPP (od července 2021)

Natálie Brabencová
pracovnice v soc. službách DPP
(od června do listopadu 2021),
pracovnice v soc. službách klubu
eSko 14–21 (od prosince 2021)

Bc. Eliška Skalníková
pracovnice v sociálních
službách DPP

Bc. Martina Dostálová
prac. v soc. sl. klubu eFko (do 01
2021), soc. prac. klubu eFko (0211 2021), zást. ved. a soc. prac.
klubu eSko 14–21 (od 12 2021)

Dana Balková
terénní pracovnice v sociálních
službách (od července 2021)

Aneta Strnadová
pracovnice v sociálních
službách DPP

Gabriela Suchá
sociální pracovnice
(od října 2021)
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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 2021 podpořili:
Archeopark Všestary, o. p. s.

Primeros, s. r. o.

Café na kole

Středisko ekologické výchovy SEVER

Česká asociace Streetwork, z. s.

Školské poradenské pracoviště Mozaika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Švorcová Adéla

Fantová Iveta

Švorcová Vendula

Férová palačinkárna

Taneční skupina Creato

Holá Eliška

Těšitel Martin

Hybatelna, z. s. – Station 91

Univerzita Hradec Králové

Klub deskových her POUTNÍK

Vyšší odborná škola zdravotnická a střední
odborná škola HK

Knihovna města Hradec Králové
La Casa de Pizza, s. r. o.
Mateřská škola, Speciální základní škola
a Praktická škola, Hradec Králové
Michala Kašparová
Nadační fond Albert
Oddělení soc. právní ochrany dětí – Hradec Králové
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Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné
péče, Hostinné
Zábavní park Toboga Tongo Hradec Králové
ZOO Dvůr Králové, a. s.
Žonglérská komunita Enfys, z. s.

Salinger, z.s.
Březen 2022
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. Lucie Slámová
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
www.tiktok.com/@nzdm_modrypomeranc

