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Úvodní slovo
Vážení přátelé a kolegové,

po roce se Vám do rukou opět dostává Zpráva o činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, která 
představuje naše fungování za uplynulý rok.

Rok 2016 jsme zahájili velkolepou událostí, kterou byl Den otevřených dveří pořádaný k 15. narozeninám 
založení našeho střediska. Tímto dnem jsme uzavřeli bránu do našeho dětství a vydali se vstříc novým 
dobrodružstvím v roli dospívajícího. Úspěšně jsme pokračovali v rozvoji tradičních akcí a zapojili se do 
akcí nových. Nebáli jsme se nadále obohacovat dětský svět skrze klubové i terénní aktivity a zaznamenat 
tak nemalé pokroky v hloubce podstaty naší práce a nárůstu počtu klientely, čehož si můžete povšimnout 
v jednotlivých příspěvcích. Stereotyp se nedotkl ani pracovního týmu, který se v polovině roku značně 
proměnil o nové kolegy a nadšené dobrovolníky. Společné usilí a práce brzy přinesla zasloužené výsledky.

Nebylo by ale našich úspěchů bez všech těch, kteří v nás věří a podporují smysluplnost práce s dětmi 
a mládeží. Tedy bez kolegů a dobrovolníků, kteří vnášejí do naší práce kousek sebe, svého optimismu, 
nadšení a vcelku tvoří dobrou partu, bez spolupracujících subjektů. Všem děkujeme!

Daniela Charvátová
vedoucí střediska NZDM Modrý pomeranč
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Koncepce střediska
Poslání

Vytváříme bezpečné prostředí pro děti a mládež ve věku 7 – 21 let z Hradce Králové a okolí, kde mohou 
společně trávit volný čas, najít pomoc i podporu a sdílet své životní příběhy.

„Doprovázíme mladé lidi na cestě k dospělosti.“

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 7 do 21 let, kteří pochází z komplikovaného nebo 
znevýhodněného rodinného prostředí, nacházejí se v obtížných sociálních vztazích, mají problémy ve 
škole, chovají se v rozporu se společenskými normami a nemají kde a jak bezpečně trávit volný čas.

Cíle 

 • Vést klienta k orientaci ve společnosti, a tím předcházet a zamezovat sociálnímu vyloučení.

 • Zvýšit kompetence klienta v plánování vlastních aktivit ve volném čase.

 • Podporovat klienta při zvládání obtížných životních situací a zároveň ho učit, jak je zvládnout samostatně.

Principy

 • Nízkoprahovost – Poskytujeme služby bez rozdílu etnického nebo sociálního původu, 
přesvědčení, pohlaví a životního stylu. Klient má právo využívat služby dobrovolně, anonymně, bez 
registrace a bezplatně (finanční spoluúčast je možná při akcích).

 • Individuální přístup – Respektujeme jedinečnost klienta (jeho osobnost, potřeby, přání, rozhodnutí,…).
Poskytujeme služby šité na míru při zachování rovnocenného přístupu.

 • Aktivizace klienta – Usilujeme o samostatnost klienta – motivujeme ho ke spoluúčasti a vedeme 
k odpovědnosti.

Programy NZDM

Nízkoprahový klub eSko

 • Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 7 – 21 let.

 • Klub eSko je rozčleněný podle věkových skupin, a to na klub pro děti od 7 do 15 let a na klub pro mládež 
od 13 do 21 let.

 • Otevírací doba Klub eSko (7 - 15 let):

PO 13:00 - 18:00 ÚT 14:00 - 18:00 ST 14:00 - 18:00 ČT 13:00 - 18:00 

 • Otevírací doba Klub eSko (13 – 21 let):

PO zavřeno ÚT zavřeno ST 14:00 - 19:00 ČT 15:00 - 19:00

Nízkoprahový klub eFko

 • Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 9 – 17 let.

 • Otevírací doba Klub eFko:

PO 13:00 - 18:00 ÚT 14:00 - 18:00 ST 14:00 - 18:00 ČT 13:00 - 18:00

Terén Modrý pomeranč

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

 • Vždy v pátek od 14:00 do 18:00 dva terénní pracovníci mapují chování mládeže v lokalitě Moravského 
Předměstí, nabízí možnosti smysluplného trávení volného času, pomoc a podporu při řešení životních 
událostí, nejistot.

Online terén (Facebook)

 • Online terén slouží jako prostředek k navazování a prohlubování kontaktů s klienty NZDM – reaguje na 
běžné situace ze života klienta, informuje o chystaných aktivitách nízkoprahových klubů, má preventivní 
charakter - upozorňuje na nevhodné vkládání příspěvků, mapuje a řeší kyberšikanu.

 • Online terénní služby jsou poskytovány klientům prostřednictvím sociální sítě Facebook, vždy v pondělí 
od 15:00 do 17:00 a ve čtvrtek od 18:30 do 20:30.

Cena za poskytované služby

Veškeré služby v nízkoprahových klubech jsou poskytovány zdarma (finanční spoluúčast  možná při akcích).
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Statistika za rok 2016
Počet kontaktů a klientů v jednotlivých programech za rok 2016
  

Kontakty Klienti

Klub eSko st . + eSko ml. 3066 216
Klub eFko 2214 191
Terén (terén + online terén) 479 182
Celkem 5759 589

Pozn. Klienti = zájemci o službu + uživatelé našich služeb  

Přehled využití služeb nízkoprahových klubů za rok 2016   

Klub eSko 
7 - 15 let

Klub eSko
13 - 21 let

Klub eFko Terén Celkem

Počet uživatelů 35 13 26 8 82
Počet kontaktů 1339 443 959 47 2788
Počet služeb 4071 1277 3279 113 8740

        
pozn.  uživatel má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb v daném klubu 
 kontakt - návštěva uživatele v klubu, přičemž využil některý z úkonů   
 služba - služba (úkon), kterou uživatel využil
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Skupinová práce na klubu eFko
Každý měsíc na klubu eFko nabízíme dětem a mladým lidem kromě individuálních volnočasových, vzdělávacích, 
výchovných a dalších aktivit i aktivity skupinové, resp. tematicky cílené. Ty bychom Vám rádi v článku představili.

Skrze skupinové činnosti s konkrétním rámcem a cílem usilujeme u dětí a mladistvých zejména o rozvoj 
manuálních, senzomotorických a psychosociálních dovedností (tvořivé workshopy). Podporujeme u nich rozvoj 
kooperace a komunikace (Fans day - den pod vedením klienta), získání nových poznatků a informací např. 
v oblasti prevence (beseda, skupina na téma, přednáška, tréninkový den). Neméně podstatné je i zkvalitnění 
jejich orientace ve společnosti, např. skrze zajímavé výlety, pobyty.  Konkrétní tematické akce jsou v našem 
NZDM uskutečňovány na základě poptávky dětí, příp. dle aktuálního společenského dění.

Nejčastější a nejoblíbenější podoba tematických bloků je na eFku tzv. preventivní „skupina“ nebo beseda za 
přítomnosti externisty, což se nám potvrdilo např. při tématech „bezpečí“, „LGBT komunita“. Externí kolegové 
nás zasvětili do teoretické i praktické přípravy juda a taekwonda, simulovali jsme záchranný hovor na policii, 
praktikovali sebeobranné chvaty. Podařilo se nám diskutovat napřímo s lidmi z LGBT komunity o procesu „coming 
out“ a registrovaném partnerství, na základě výtvarných děl klientů, ve kterých ztvárňovali své představy 
o osobách této komunity, jsme se nemalou měrou dotkli předsudků a stereotypů. Ne vždy se nám však podaří 
k tématu sehnat odborníka na danou oblast a tak si pomáháme odbornou literaturou, která je pro nás cenným 
zdrojem informací, např. při sexuální výchově, dospívání, životních změnách (rozvod, smrt), návykových látkách, 
fobií atd.

Následující velmi oblíbenou aktivitou je tzv. Fans day – den pod vedením konkrétního klienta, který druhé 
seznamuje s tím, co má rád, co je jeho koníčkem, v čem vyniká. Ten poté předává své nadšení, um ostatním. Příprava 
takového dne pro dětského organizátora není vůbec snadná. Chce to velkou odvahu vystoupit, prezentovat své 
kvality před kolektivem vrstevníků a zajímavým způsobem je vtáhnout do tématu. Nejzajímavější Fans days se 
v roce 2016 týkaly youtuberingu, výrobě karnevalových masek, a fear faktoru. Podrobnosti o průběhu setkání 
vám prozradí naše fotogalerie. 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na výtvarná či vyráběcí setkání, tzv. workshopy. K výběru konkrétního 
zaměření nám pomáhají knížky dětské tvorby nebo časopisy Amos a Šperk. Inspiraci hledáme rovněž na 
internetu, leckdy zabrousíme i do lidových tradic a řemesel. Využíváme různé výtvarné techniky, na které 
nezbývá doma nebo ve škole dětem čas (práce s tuší, sádrou, koláže, origami,..). V letošním roce jsme se věnovali 
např. zdobení dřevěných kolíčků, malování podzimních stromů, výrobě adventních věnců, antistresových míčků, 
práci s fimo hmotou apod.

Naší snahou je, aby předávané informace a získané dovednosti byli vždy zprostředkovány zábavnou 
a srozumitelnou formou, a aby byly šité na míru těm, kteří o tyto aktivity mají zájem.
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Kazuistika klienta eSko 7-15
Anežka přišla poprvé do klubu eSko 7-15 před třemi lety společně se svým sourozencem. V letošním roce jí 
bude 14 let. Žije s matkou, nevlastním otcem a mladší sestrou v malém bytě na sídlišti v blízkosti klubu. Její 
rodiče se rozvedli, když jí bylo osm let. Matka je dlouhodobě nezaměstnaná a nevlastní otec dojíždí za prací 
po okolí. Biologický otec žije v jiném městě, znovu se oženil a pořídil si s novou partnerkou dítě.  O Anežku 
nejeví zájem a vídají se velmi sporadicky. 

Anežka navštěvuje základní školu. Doma se s ní nikdo nepřipravuje a to se odráží na jejím prospěchu. Hrozí 
jí propadnutí ze dvou předmětů. V klubu často využívá možnosti vypracovat si referát na počítači, protože 
doma na to nemá prostředky. Ve škole se jí nelíbí i z toho důvodu, že je často terčem posměchu svých 
spolužáků, kvůli svému nízkému statusu, který se odráží na jejím oblečení a věcech do školy. 

I přes to Anežka do školy dochází pravidelně. Předmět, který si ve škole oblíbila, je výtvarná výchova. Anežku 
hodně baví kreslení. Neustále u sebe nosí notes, kam si kreslí všechny své nápady. Jednou by chtěla být 
módní návrhářkou. Do klubu chodí pravidelně i několikrát týdně. Přichází hlavně relaxovat a odpočinout si 
od sestry, se kterou sdílí pokoj. Sestru nemá ráda, protože nemá díky ní v pokoji vlastní prostor a soukromí, 
které by ve svém věku uvítala. Zároveň má pocit, že ji nevlastní otec nebere, jako součást rodiny. Na toto 
téma opětovně vznikají její hádky s matkou. Často tedy opouští byt a chodí ven se svojí partou. Celá skupina 
kamarádů se potuluje po dětských hřištích, kde z nudy experimentují s cigaretami, alkoholem a chovají se 
hlučně. Díky těmto aktivitám má Anežka za sebou několik návštěv na policii. 

V klubu si Anežka často zaleze do koutu, či na houpačku a tam si kreslí. Využívá tak příležitosti, že ji nikdo 
neruší a má prostor sama pro sebe. Často přichází za pracovníky, když se chce svěřit a popovídat si o svých 
problémech, které ji trápí. Za pracovníkem si chodí pro radu, podporu a zajímá ji jeho pohled na věc- ať 
už jde o problémy doma, nebo s kamarády. Takto jsme společně vymysleli pár způsobů, jak se vypořádat 
s hádkami se sestrou, nebo, jak říct matce, jak se Anežka doma cítí. Anežka se také účastní aktivit na klubu 
a zapojuje se do workshopů a skupinek na různá témata. Vzhledem k jejímu věku ji hodně zajímají věci 
týkající se vztahů, sexuality, ale i návykových látek. Díky preventivnímu tématu, který se týkal tabákových 
výrobků, se Anežka naučila odmítat nabídky svých kamarádů z party a říkat „ne“ cigaretám.
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Klub eSko 13 - 21 
se představuje

Znáte někoho, kdo neví kudy kam? Potřebuje poradit nebo si jen tak s někým popovídat? 

Právě pro něho je tu klub eSko 13-21 let. Pracují v něm dvě pohodové sociální pracovnice Ráďa a Zuzka, 
jejichž prací je povídat si a probírat vše, co mladé lidi zajímá, poradit jim, když si s něčím neví rady a neví 
s kým to probrat (např. kde hledat brigádu, pro jakou střední školu se rozhodnout, jak si obstarat bydlení, 
kde sehnat psychologa atd.). Jsou tu také proto, aby podpořily děti a mladé lidi při obtížných životních 
situacích, jakými může být třeba rozchod, ztráta někoho blízkého, rozvod rodičů, nezaměstnanost nebo jen 
když člověk nemá svůj den. Také se zde realizují zajímavá setkání v podobě besedy, skupiny na preventivní 
témata -  např. sexualita a partnerství, subkultury, sebepoškozování, rodičovství a mnoho dalších. Informace 
jsou předávány interaktivní formou, využívají se i praktické pomůcky (kondomy, těhotenské testy, odborné 
knihy, časopisy, formuláře), aby se setkání co nejvíce přiblížilo realitě. Klub zároveň poskytuje mladým 
lidem bezpečný prostor pro trávení volného času u fotbálku, stolních her, internetu, hudebních nástrojů, 
závěsné hrazdy. Mají tak možnost si oddychnout od všedních starostí, zároveň udělat také něco pro sebe. 

Otevřeno je každou středu a čtvrtek od 15:00 do 19:00. Navíc ve středu od 14:00 do 15:00 funguje tzv. zvonek 
(poradenství), kdy jsou pracovnice připraveny pohotově pomoci akutním případům, které mladistvý nechce 
odkládat na klubový čas.

Není potřeba se bát do klubu přijít. Principy klubu zaručují dobrovolnost nejen při účasti na jednotlivých 
aktivitách, ale též v jeho docházce. Výhodou také může být, že zde není nutná žádná registrace, stačí pouze 
sdělit křestní jméno a věk. Vstup je zdarma. V případě otázek či nejasností není nic jednoduššího než přijít 
a klub vyzkoušet. 

Na nové tváře se těší sociální pracovnice Ráďa a Zuzka.
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Terénní práce u dětí 
nabývá na atraktivitě
NZDM Modrý Pomeranč již čtvrtým rokem vychází z klubů do ulic za dětmi a mladými lidmi na Moravském 
Předměstí. Každý pátek od 14 do 18 hodin terénní pracovníci oslovují mládež od 7 do 21 let, jejichž zájem 
o tuto službu stále vzrostl. 

Dvojice pracovníků má přibližně stálou trasu, kterou pravidelně přizpůsobuje výsledkům mapování lokalit 
a typům od městské policie. Pohybuje se v okolí Hvězdy, Benešovy třídy, základních škol Mandysova 
a Štefánikova, Pod Strání, Nového Hradce a Třebše. Zaměřuje se na frekventovaná dětská hřiště i méně 
viditelná místa jako jsou zásobovací rampy, zastrčené lavičky a lesíky s jediným cílem - poskytnout 
možnosti smysluplného trávení volného času, pomoci a podpořit klienty při řešení životních událostí. 
Velkou pomůckou při kontaktu s dětmi a mladými dospělými jim je terénní batoh obsahující drobné 
hry, žonglérské pomůcky, knihy o dospívání, hledání práce, přijímačkách na SŠ, aktuální nabídku brigád, 
těhotenské testy, kondomy, informační letáčky odkazující na další služby. Nedílnou součástí vybavení je 
i terénní časopis Orandžák, který reaguje na poptávku témat (např. sexualita, drogy) a je oblíbený zejména 
ze strany starších klientů.

V roce 2016 se nám podařilo oslovovat nové zájemce a navazovat stálejší kontakty. U mladší věkové 
kategorie v kontaktu převažovaly zejména dětské hry, poté sdílení a rozhovory o dění ve škole, rodině 
a vrstevnických vztazích. U klientů nad 15 let jsme zaznamenali nárůst poptávky po preventivních tématech 
-  spontánně jsme vedli diskuze o rizicích spojených s pravidelným kouřením a experimentálním užíváním 
drog. Věrným tématem při setkání bylo sexuální chování, které bylo podpořeno demonstrací správného 
nasazení kondomu na pomůcku a předáním kondomu, příp. ukázkou těhotenského testu.

Jak se v letošním roce ukázalo, terénní forma služeb NZDM nabývá na potřebnosti, hloubce a atraktivitě. 
Je tedy i nadále potřeba vyhledávat a oslovovat děti a mládež, kteří ani nevědí o možnosti této pomoci nebo 
se sami ostýchají ji vyhledat. 

Zprávy z On-line terénu
Ani on-line terén nebyl oproti ostatním našim programů v pozadí. Prostřednictvím Facebookové sítě jsme 
i nadále v roce 2016 udržovali kontakt s našimi klienty, kteří přímo nevyhledávají nebo nechtějí využívat 
„kamenná“ zařízení a byli jim tak na blízku.  Informovali jsme je o plánovaných akcí, novinkách z klubů 
i terénu, sdíleli zážitky a fotografie o akcích již proběhlých. Skrze chatové poradenství jsme byli podporou 
při otázkách životních nejistot, zklamání, partnerských rozchodů, hledání práce, osamostatnění se, zároveň 
i „posluchači“ při sdílení štěstí, např. z povedené autoškoly, získání zaměstnání. Dařilo se nám pozitivně 
oceňovat a motivovat při důležitých rozhodnutích, více se zaměřit na prevenci - komentovat nevhodné 
příspěvky od vrstevníků a zároveň upozorňovat na hranice a rizika nevhodného virtuálního chování, 
kyberšikanu. Více jsme nahlédli do soukromí jednotlivých klientů a mohli tak lépe reagovat na situace 
z jejich běžného života a prohloubit s nimi vztah. V programu on-line terénu  proběhlo na 200 kontaktů 
s pokytnutím 250 služeb.
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Kde jste nás mohli vidět
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 i mimo něj, spolupracujeme při vytváření metodických manuálů, snažíme se společně 
seznamovat veřejnost s naší prací skrze společné akce, dbáme na profesní rozvoj apod.

MOMS

Mezioborová terénní 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 např. 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.

Pracovní skupina pro tvorbu Komunitního plánu

Plánování sociálních služeb je široký a otevřený proces, na němž se podílejí nejen zástupci města 
Hradec Králové a poskytovatelé sociálních služeb, ale možnost zapojit se má i široká veřejnost. 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/oblast menšiny a osoby v obtížné životní situaci:  

Fórum terénní práce

Pracovní skupina zabývající se „terénem“ nízkoprahových služeb pracujících formou kontaktní práce napříč 
cílovými skupinami (uživatelé drog, dospívající, lidé bez přístřeší, sex-business). Přispívá tak k vytvoření 
funkční sítě zařízení, které se terénní prací profesně zabývají. Tato skupina usiluje především o podporu, 
rozvoj a zkvalitňování terénní práce, jsme její součástí.

ČAS

Česká asociace streetwork, z.s. je odbornou organizací založenou za účelem sdružování a zastupování 
fyzických a právnických osob působících v oblasti kontaktní práce - nízkoprahových  sociálních služeb. 
V současnosti se asociace zaměřuje především na vzdělávání pracovníků, zavádění supervize do zařízení 
a zvyšování kvality poskytování sociálních služeb. Jsme členem ČAS.

Webové stránky

www.salinger.cz

hradecky.denik.cz

www.streetwork.cz

www.hradeckralove.org

Tisk

Zpravodaj Radnice 2016

Zpravodaj sociálních projektů (Zpravodaj Královéhradeckého kraje)

Mladá fronta Dnes

Hradecký deník

Ostatní

Občasník Klubofon

Výroční zpráva Salinger, z.s.

Zpráva o činnosti 2015

Salingeroviny

Letáky NZDM Modrý pomeranč

Facebook NZDM Modrý pomeranč

www.facebook.com/Salinger.zs
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Kromě sociálních pracovníků se našim klientům pravidelně věnují také studenti v rámci odborných praxí 
při svém studiu na VŠ/VOŠ a dobrovolníci. Rok 2016 tomu nebyl výjimkou. 

Naše středisko pokračovalo ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové - jsme i nadále akreditované 
pracoviště pro výkon studentských praxí Ústavu sociální práce a máme i rámcovou smlouvu s Pedagogickou 
fakultou. V letošním roce u nás vykonala praxi také studentka z Univerzity Pardubice, která u nás působila 
80 hodin. Kromě toho jsme měli zkušenost i se zahraniční spoluprací - na jaře letošního roku nás v rámci 
exkurze navštívilo 7 studentů z Opolské univerzity, které jsme seznamovali s principy naší práce, cílovou 
skupinou i prostředky, které k naší práci využíváme. Byla to pro nás velmi zajímavá zkušenost. 

Celkem u nás za uplynulý rok studenti absolvovali 351 hodin praxe. Pomáhali s přípravou preventivních 
materiálů na kluby, připravovali a realizovali skupinové aktivity, prohlubovali vztahy s klienty. Získávali 
schopnosti a dovednosti nutné pro výkon sociální práce jako je například empatie, komunikativní 
dovednosti, schopnost organizovat a plánovat, schopnost rozeznat silné a slabé stránky klienta, atd. Praxe 
v našem NZDM je studenty vnímána velmi pozitivně a přínosně. Svědčí o tom i fakt, že jsme v roce 2016 
zaznamenali zvýšený zájem, a to i u studentů mimo klasické sociální obory – např. Výchovná práce ve 
speciálních zařízeních, Učitelství pro 1. stupeň základní školy nebo Transkulturní komunikace. I studenti 
z těchto oborů mohou být pro nás i naše klienty přínosní novými nápady, zkušenostmi i pohledem na věc. 

Nedílnou součástí našeho týmu jsou také dobrovolníci. Ti, kteří ze své dobré vůle ve svém volném čase 
a bez nároku na finanční odměnu, vykonávají činnost ve prospěch našeho střediska. V letošním roce se 
dobrovolníci věnovali našim klientům 212,5 hodin.  

Velmi si ceníme nadšení a energie, se kterou k našim klientům i celému středisku přistupují nejen 
dobrovolníci, ale i praktikanti a stážisti. Děkujeme! 

Studentské praxe 
a dobrovolnictví

Akce za rok 2016
 • 3. 2. 2016   Den otevřených dveří 

 • 20. 3. 2016  Snowjam „Snowboard cup“ Špindlerův Mlýn 

 • 23. 3. 2016   Gala večer eSko 7-15 a eFko 

 • 7. 4. 2016   Mezinárodní den zdraví - Zdravověda dnes a kdysi v knihovně města 

 • 19. 4. 2016   Zdravé vaření v rámci projektu „Zlaťáci v kuchyni“ Nadační fond Albert

 • 2. 6. 2016   Dětský den „Hradec Králové - bezpečné město 2016“

 • 2. 6. 2016   Klub pod širým nebem

 • 10. 6. 2016   Terénní akce Orange FreeSpace

 • 24. 6. 2016   Festival sociálních služeb – „Poznejme se navzájem“

 • 25. 6. 2016   Účast na festivalu Divadlo evropských regionů 

 • 30. 6. 2016   Opékání vuřtů na Biřičce

 • 6. 9. 2016   City Jam „Po cestě dospívání“

 • 14. 11. 2016  Preventivní program pro pacienty dětského oddělení Fakultní nemocnice HK

 • 23. 11. 2016  Přátelské odpoledne  v městské knihovně v rámci skupiny KP sociálních služeb pro  
   rodiny s dětmi

 • 5. 12. 2016   Mikuláš
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Mgr. Daniela Charvátová, Dis. 
vedoucí střediska

Mgr. Radka Volejníková 
sociální pracovnice / zástupce vedoucí (od února 2016)

Bc. Zuzana Remešová 
sociální pracovnice klubu 

eSko 13-21

Mgr. Martina Kosinová 
sociální pracovnice klubu 

eSko 7-15

Bc. Lenka Zavoralová 
sociální pracovnice klubu 
eSko 7 -15 (od září 2016)

Bc. Vendula Holanová
sociální pracovnice klubu 

eFko (od srpna 2016)

Robert Drápal
pracovník v sociálních 
službách (od září 2016)

Bc. Jakub Cutych 
sociální pracovník klubu 
eFko (do července 2016) 

Mgr. Petra Kuchaříková, Dis.
sociální pracovnice klubu 
eFko (do července 2016) 

Mgr. Nikola Hendrychová 
sociální pracovnice klubu 
eSko 7 -15 (do září 2016)

Bc. Štěpánka Kryspínová
sociální pracovnice, terénní 

soc. pracovnice (od září 2016) 

Bc. Lenka Moravcová 
sociální pracovnice 

(od června 2016)

Bc. Kateřina Jechová 
sociální pracovnice 

(od září 2016)

Mgr. Kateřina Veselská 
terénní sociální pracovnice 

(do září 2016)

Chcete nás podpořit?
Existuje hned několik způsobů, jak se můžete zapojit do našeho NZDM a podpořit tak mladé lidi na jejich 
cestě k dospělosti. První z možností je cesta FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU, který bychom využili např. na 
různé naučné, preventivní výlety, případně na potřebné vybavení klubů apod. Pro tento druh podpory 
můžete využít číslo účtu organizace Salinger, z.s. 1080693349/0800. Kromě této klasické finanční podpory 
nás můžete podpořit také prostřednictvím webového portálu GIVT, kde z Vašeho nákupu můžete přispět 
přímo na naši organizaci.

Další cestou podpory může být DAROVÁNÍ MATERIÁLNÍCH VĚCÍ hodné věkové skupině dětí od 7 let – 
21 let. Může se jednat např. o sportovní náčiní, naučné knížky, deskové či jiné hry, výtvarný, kancelářský 
materiál apod. Fantazii se meze nekladou. O vhodnosti daru se s námi můžete poradit telefonicky, přes 
e-mail či v rámci návštěvy našeho střediska.

Pokud jste kreativní, sportovně nadaní nebo jinak činorodí, můžete své dovednosti osobně předat našim 
klientům, ale i pracovníkům prostřednictvím zajímavého WORKSHOPU. Stejně tak pokud vykonáváte 
zajímavou práci a nebráníte se sdílet informace o ní s dalšími lidmi. Přijďte ukázat našim klientům směr, 
kterým by se jednou mohli vydat.

Poslední možností podpory je DOBROVOLNICTVÍ v našem středisku. V takovém případě si můžete 
zvolit, zda byste se chtěli věnovat klientům v přímé práci, nebo se třeba jednorázově podílet na přípravě 
a organizaci střediskové či celoorganizační akce pro klienty či veřejnost. Dobrovolníků si v našem zařízení 
velice vážíme a dokážeme je patřičně ocenit. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli nápadem! 

Pracovní tým
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Děkujeme za spolupráci
Vždy je pro nás radostí, když můžeme poděkovat všem našim sponzorům a příznivcům, kteří nás během uplynulého roku podpořili. 
Velkou měrou jste podpořili samotnou činnost Modrého pomeranče, díky Vám jsme mohli uspořádat řadu zajímavých akcí pro naše 
klienty i pro veřejnost. Proto Vám děkujeme a doufáme ve Vaši stálou přízeň.

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

Komise místní samosprávy Hradec Králové, Moravské Předměstí – sever

AC klub Hradec Králové

Café Na kole

Česká asociace streetwork

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Horáková Michaela

Josif Jakub

Klienti NZDM Modrý pomeranč,  
podílející se na akci City Jam 2016

Klub deskových her POUTNÍK

Knihovna města Hradec Králové

Koubková Eva

Krav Maga

Kříž Martin

Lanový park Hradec Králové

Městská policie Hradec Králové

Moravcová Lenka

Nadační fond Svazu lyžařů ČR

Oops

Pekárna Lipka, s.r.o.

Pepino

Primeros

Redakce Právo

Rodinné pasy

Samková Veronika

Skalská Kateřina

Snowbear, s.r.o.

Těšitel Martin

Time4Fun, s.r.o.

Výtvarné hračky (ul. Pospíšilova)

Vyšší odborná škola zdravotnická a střední odborná škola HK

Yellow Point

Základní škola Mandysova HK

Základní škola Štefánikova HK

SŠ, MŠ, ZŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549
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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. Daniela Charvátová, DiS.

777 041 030

Kontaktní údaje

NZDM Modrý pomeranč
Formánkova 437 
500 11  Hradec Králové

Selicharova 1420 
500 12 Hradec králové

495 453 101

nizkoprahove.centrum@salinger.cz

www.salinger.cz 

www.facebook.com/Salinger.zs


