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Úvodní slovo
Mílí přátelé a kolegové,
pokud v rukou držíte naši Zprávu o činnosti, je to dobré znamení, zajímáte se o nás a naši práci. Setrvejte
a poohlédněte se společně s námi po tom, co nám přinesl rok 2017. A věřte, nebylo toho málo!
Říká se, že změna je kořením života. A my jsme si v NZDM Modrý pomeranč skutečně ten život okořenili.
Během roku nás postihlo mnoho personálních změn, díky kterým jsme se rozloučili s dlouholetými kolegy
a zároveň přivítali kolegy nové. Již bylo na čase podívat se také na zoubek poskytování služeb, s čímž se
pojila aktualizace veřejného závazku i konceptu práce s dětmi a mladými lidmi. Neustále pracujeme na
zvýšení kvality i profesionality v oblasti terénní sociální práce, což nás velmi baví. Velkým úspěchem pro
nás byl letošní ročník akce City Jam, který nám ukázal, že si stále držíme Vaši přízeň.
Rok 2017 byl důležitý nejen z hlediska změn a úspěchů, které nás potkali. Významný byl také proto, že naše
organizace oslavila již 20. výročí a my tak můžeme být právem hrdí na to, čeho jsme součástí.
….A já skutečně hrdá jsem. Nejen na naši organizaci, ale také na pracovní tým NZDM Modrý pomeranč. Tito
lidé každý den věnují svou energii a nápady do práce s dětmi a mladými lidmi a za to jim patří obrovské dík!
Děkujeme také Vám všem, kteří stojíte při nás a vidíte smysl v naší práci!

Radka Volejníková
vedoucí střediska 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:

Programy NZDM
Nízkoprahový klub eSko 7 – 13 let

•• Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 7 – 13 let.
Nízkoprahový klub eSko 14– 21 let

•• Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 14 – 21 let.
Nízkoprahový 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 od 7 do 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).

Statistika za rok 2017

•• smysluplně, aktivně a bezpečně trávit volný čas;
•• samostatnosti při řešení problémů;

Klub eSko
7 - 13 let

Klub eSko
14 - 21 let

Klub eFko

Terén

Online
terén

Celkem

Počet uživatelů *

136

45

134

131

8

454

Počet kontaktů **

1008

200

1614

218

29

3069

Počet služeb ***

3204

657

5511

483

59

9914

•• 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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*
uživatel se smlouvou i bez smlouvy
**
kontakt je návštěva v klubu či kontakt s pracovníkem v terénu/na Facebooku se současným
využitím služby
***
služba (úkon), kterou uživatel využil
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Kazuistika klienta klubu eFko
Štěpán se na klub přišel poprvé podívat v roce 2015 společně s kamarádem ze třídy z blízké základní školy.
Dnes je mu dvanáct let. Doma to nemá jednoduché. Rodiče jsou rozvedení, žije s mamkou a mladší ségrou,
ale táta si je bere na víkendy. Oba rodiče má moc rád, jen s mamkou si občas nerozumí. Mamka pracuje
v okrajové části Hradce, někdy i dlouho do večera, takže příliš času pro Štěpána nemá. Štěpán má tak
hodně povinností, musí kromě svého pokoje uklízet i celý byt, a když to náhodou nestihne, má malér.
Stará se i o mladší sestru, kterou musí občas doprovázet ze školky.
Ve škole se mu daří celkem dobře, jen občas potřebuje, aby s ním někdo kouknul na domácí úkol nebo
potrénoval matiku, když mamka není doma. Jinak ho moc baví pohyb. Pravidelně chodí na judo a na klubu
pak rád sdílí své úspěchy. Štěpán bohužel nemá moc kamarádů. Nedokáže s nimi totiž navázat kontakt
a trochu tápe v tom, jak by se k ostatním měl chovat, aby ho brali. Často se upne k jednomu člověku a pak
stačí jen velmi málo, aby v něj ztratil důvěru. Okusil si i šikanu.
Na klubu si nejčastěji půjčuje žonglérské vybavení a trénuje nové triky. Také se hodně zapojuje do dění
s ostatními klienty a rád se účastní nejrůznějších preventivních i tvůrčích aktivit. Na klub si přináší i školní
povinnosti, které zvládá zpracovat převážně sám, jen občas se pracovníka zeptá jak na to, nebo ho požádá
o kontrolu. Za pracovníky přichází ve chvílích, kdy se s mamkou nepohodnou. Štěpán hledá odpovědi, jak
tomu má rozumět a jak s mamkou hovořit o různých věcech. Od pracovníků získává nadhled na tvoření
nových vztahů a udržování těch stávajících. Díky kontaktu s pracovníky i ostatními klienty postupně Štěpán
přichází na to, co by mohl v komunikaci s ostatními dělat jinak a jak se ve vztazích cítit lépe.
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Zprávy z eSka 7-15 / 7-13
Rok 2017 utekl jako voda. Opět nastal čas se s Vámi podělit o to, jak jsme se po celý rok měli a co jsme
společně zažili. Ani v letošním roce jsme na klubu nezaháleli, pustili jsme se do práce v plném nasazení,
užili si spoustu legrace, ale nebylo to pouze o zábavě, také jsme radili a pomáhali našim klientům a řešili
jejich závažná a těžká témata. Jelikož jsme toho prožili opravdu mnoho, chtěli bychom se společně s Vámi
ohlédnout za prožitým rokem a užít si trochu nostalgie.
Celý rok nás provázela různá preventivní témata, která byla střídána workshopy, besedami, výlety a akcemi.
Do roku 2017 jsme chtěli vkročit pravou nohou, a proto nás nemohlo minout téma novoročního předsevzetí.
S rostoucím zájmem klientů jsme také uspořádali preventivní skupinu na téma subkultury, a jelikož bylo
toto téma rozsáhlé, věnovali jsme se mu celé dva měsíce. Dalším velkým mezníkem, kde jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých informací, bylo téma trestní zodpovědnosti, práv a povinností osob mladších nebo
starších 15 let. Bez povšimnutí nezůstala ani témata zdravého životního stylu nebo etikety.
Velké oblibě se letos těšili tvůrčí dílny. Klienti byli velmi kreativní, vyráběli různé věci z nejrůznějšího
materiálu - pouzdra na sluchátka, velikonoční ozdoby, zvířátka z vlny, pomlázky, svícínky, adventní věnce,
perníčky a mnoho dalších. Také jsme si uspořádali dívčí dýchánek a den s názvem Sportem ku zdraví, došlo
i na vaření a pečení vánočního cukroví.
V prázdninových měsících jsme si na klubu užívali trochy lenošení. Zároveň bylo přichystáno několik letních
akcí, které se konaly mimo prostory klubu, a mohli se jich účastnit klienti ze všech klubových programů.
Jedním z takovýchto výletů byl např. výlet do hlavního města Prahy. Skutečně jsme se na klubu nenudili.
V průběhu celého roku jsme s klienty řešili také jejich problémy a trápení týkající se školních povinností,
přechodu na střední školu, zamilovanosti, rozchodů, konfliktů s vrstevníky nebo členy rodiny, dospíváním
i pubertou. Společně s klienty jsme nalézali řešení těchto situací a byli jim oporou.
Během letošního roku se na klubu podařilo uspořádat mimo jiné také informační programy pro blízkou
základní školu, díky kterým klub navštívilo spoustu nových klientů. Ti na klub přinášeli nejen nová témata
k řešení, nýbrž také nové nápady na realizaci tematických dílen i nápady na změny v klubu.
Tento rok bychom také mohli charakterizovat jako rok změn. Nejen že, se na klubu dvakrát změnilo
personální obsazení, pracovní tým zahýbal také s věkovou strukturou klubu a změna nastala i v rozšíření
individuální práce s klienty v rámci zavedení každodenní poradenské hodiny. Od letošního září je klub eSko
k dispozici pro děti od 7 do 13 let, zároveň však došlo k upravení věkové struktury klubu pro starší klienty,
kteří mohou přicházet od věku 14 let, takže díky těmto změnám se pro naše klienty, kromě obývaných
prostor nic nemění. Budeme tedy rádi, pokud k nám i v následujícím roce najde cestu tolik dětí a mladých
lidí, jako tomu bylo v roce letošním.
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Rok 2017 v klubu eSko 14-21
Rok 2017 je za námi a tak Vám přinášíme zprávy o tom, co jsme za tento rok dokázali, co jsme podnikli
a čemu jsme se věnovali. Klub eSko 14-21 prošel řadou změn. Mimo výměny pracovníku se změnila i cílová
skupina klubu. Nyní vítáme mladé lidi od věku čtrnácti let, a aby k nám lépe našli cestu, vytvořili jsme
ceduli, kterou naleznete přímo před vchodem do klubu. Ačkoliv změn nebylo málo, stále jsou na klubu
pracovníci, se kterými mohou klienti probrat své trable, sdílet s nimi své zážitky a pocity, přijít si pro radu
nebo jen tak pobýt v klubu. Našim klientům zaručujeme bezpečný prostor, ve kterém mohou využívat
nabídku služeb, rozvíjet své schopnosti či poznávat nové lidi. Klienti se u nás připravují do školy, tvoří své
životopisy a hledají zaměstnání. Pomáháme jim také s jejich tématy, kterých uplynulý rok nebylo málo.
Řešili jsme především témata týkající se sexuality, hledání sebe sama, antikoncepce a rizik pohlavních
nemocí. Pomocnou ruku jsme klientům podali i u témat návykové látky, sebepoškozování, trestná činnost,
spolupráce s kurátorem, výchovná zařízení, zvládání agrese či odebrání dětí z péče a příprava na přechod
do dětského domova. Nezůstali jsme ovšem pouze u diskuze, řadou témat jsme prošli prostřednictvím
workshopů a filmů nebo dokumentů. Zhlédli jsme například film Mandragora, který řeší homosexualitu
a prostituci, dále film Rozpolcený o poruše osobnosti a film DOST!, o domácím násilí. Důraz byl, stejně
jako minulý rok, kladen na prevenci. Celým rokem nás provázela řada preventivních aktivit, díky kterým
jsme se dozvěděli zajímavé informace a vyzkoušeli si nové věci. Témata byla například Různí lidé v různých
situacích (bezdomovectví, AIDS, homosexualita atd.), transgender, etiketa, šikana učitelů, trest smrti,
trestní odpovědnosti, armáda ČR, vězeňství apod. Nezůstali jsme pouze u vážných témat, užili jsme si také
spoustu legrace. Hráli jsme hru Jednou ranou, maléry stranou, v únoru jsme uspořádali Turnaj ve stolním
fotbálku a v květnu jsme si užili Klub pod širým nebem.
Na jaře na klubu proběhly informační programy pro žáky hradecké
ZŠ speciální. Proběhla také akce Týden nízkoprahových klubů, kdy byly dveře
otevřené veřejnosti. Během léta byl klub, co se týče docházky, prázdnější,
přesto jsme ale uskutečnili workshop, kde se klienti seznámili s uměleckým
stylem PopArt. Srpnovým tématem byla lidská práva a multikulturalita, září
ovládlo téma duševních nemocí, v říjnu jsme se věnovali aktuálním volbám
do poslanecké sněmovny a politické situaci v ČR a listopad byl pro změnu
zasvěcen zdravému životnímu stylu. Celý podzim se nesl v duchu navazování
kontaktů a představování našich služeb nově příchozím klientům. Doufáme,
že i následující rok bude plný zajímavých témat, aktivit, workshopů a akcí,
a že si k nám nadále budou hledat cestu děti i mladí lidé ve věku 14-21 let.
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Terénní sociální práce
na Moravském Předměstí

Na Facebooku poskytujeme
služby již 6 let

Pracovníci terénního programu NZDM Modrý Pomeranč díky svým šesti rokům působení v lokalitě
Moravského Předměstí vybudovali povědomí nejen potencionálních klientů, nýbrž i veřejnosti o službách
poskytovaných každý pátek od 14 do 18 ti hodin dětem a mladým lidem ve věku 7 až 21 let.

Program Online terén, tedy práci s klienty prostřednictvím sociální sítě Facebook jsme započali před
6 lety. Reagovali jsme tím na trend mladé generace trávit stále více času právě na sociálních sítích. Od té
doby jsme prostřednictvím Facebooku poskytli více jako 1000 služeb dětem a mladým lidem. Nejčastěji
prostřednictvím chatu řešíme problémy ve škole, náročné situace v rodině, vztahy s vrstevníky i první lásky,
ale také hledání práce či situaci ohledně bydlení. Preventivně působíme skrze komentování a vkládání
příspěvků, informujeme nejen klienty, ale i veřejnost o novinkách a dění z našeho střediska.

Styčný terénní pracovník doplněn kontaktním pracovníkem se vydává stálou trasou, která je přizpůsobena
aktuálním výsledkům mapování lokalit. Pohybuje se v okolí Hvězdy, Benešovy třídy, základních škol
Mandysova a Štefánikova, Pod Strání, Nového Hradce a Třebše a má vytipovaná kromě dětských hřišť
i méně frekventovaná místa, jimiž jsou různá zákoutí, zásobovací rampy, parky,… s jediným cílem –
předcházet rizikovému chování dětí a mladých lidí.
K realizaci sociální práce v terénu slouží vybavení obsažené v batozích, kromě kondomů, těhotenských
testů a uhlíkových filtrů jsou pracovníci vybaveni odbornými knihami, časopisem Orandžák uzpůsobeným
aktuálním zakázkám klientů, několika volnočasovým hrám a další.
Se získanou důvěrou klienti pracovníky rozeznatelné dle označených batohů na zádech vítají a obrací se na
ně s žádostí o pomoc s řešením jejich problémů. V uběhnutém roce dvojice sociálních pracovníků pomáhala
se sžíváním se školním prostředím, přípravou do školy, hledáním brigády, radila ohledně dospívání, lidské
sexuality a vztahů, rozvíjela mediální a finanční gramotnost, působila preventivně v tématech nebezpečí
na internetu, drogové problematice a bezpečného trávení volného času, podporovala klienty v náročných
životních obdobích a v neposlední řadě pomáhala ve vygradovaných krizových situacích s rodinnými
příslušníky.
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Práce na Facebooku je velmi specifická. Neumožňuje sledovat reakce člověka, se kterým si píšeme,
nemůžeme pracovat s emocemi klasickým způsobem, protože si ty emoce můžeme jen domýšlet, chybí
zde jakákoliv možnost práce s prostředím. I přesto se snažíme služby poskytovat takovým způsobem, aby
klienti cítili naši podporu, dostalo se jim potřebných rad a náhledů, měli dostatek informací a možností. Jsme
rádi, že díky programu Online terén můžeme být s těmi, kteří naše služby nemohou využívat ambulantně.
Není tudíž problém, když jsou naši klienti na internátech, jsou nemocní nebo se třeba přestěhují. Program
Online terén totiž umožňuje doprovázet mladé lidi na cestách k dospělosti i na dálku.
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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. Letošní setkání se zaměřilo na závislost klienta na
službě.
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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 a v letošním roce jsme se zúčastnili
oslav 20 let působení této asociace.

Webové stránky
www.salinger.cz
hradecky.denik.cz
www.denik.cz
www.streetwork.cz
www.hradeckralove.org
www.hkhit.org
www.facebook.com/Salinger.zs
www.facebook.com/nzdm.modrypomeranc

Tisk
Zpravodaj Radnice 2017
Zpravodaj sociálních projektů (Zpravodaj Královéhradeckého kraje)
Hradecký deník

Ostatní
Občasník Klubofon
Výroční zpráva Salinger, z.s.
Salingeroviny
Zpráva o činnosti 2016
Letáky NZDM Modrý pomeranč
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Akce za rok 2017
•• 2. 2. 2017 		

Turnaj ve stolním fotbálku

•• 14. 2. 2017 		

Filmová premiéra klubu eFko

•• 29. 3. 2017 		

Festival jeden svět – diskuse k filmu Děti online

•• 13. 4. 2017 		

Jarní přespávačka

•• 24. 5. 2017 		

Klub pod širým nebem

•• 1. 6. 2017 		

Dětský den „Hradec Králové - bezpečné město 2017“

•• 9. 6. 2017 		

Terénní akce Orange Freespace

•• 24. 6. 2017 		

Účast na festivalu Divadlo evropských regionů

•• 26. 7. 2017 		

Výlet do Prahy

•• 9. 8. 2017 		

Venčení pejsků z útulku s opékáním

•• 5. 9. 2017 		

City Jam „Poznejte nás“

•• 20. 9. 2017 		

Týden nízkoprahových klubů

•• 25. 10. 2017

Halloweenská přespávačka

•• 22. 11. 2017

Preventivní program pro pacienty dětského oddělení Fakultní nemocnice HK

•• 30. 11. 2017

Obchůdky Albert

•• 5. 12. 2017 		

Mikuláš
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Studentské praxe
a dobrovolnictví
V našem zařízení pravidelně tráví čas s našimi klienty studenti VŠ, kteří zde vykonávají odbornou praxi.
Praxe v NZDM jsou mezi studenty velmi oblíbené a jsou velmi kladně hodnoceny.
Svědčí o tom i zájem ze strany studentů, který v roce 2017 předčil předchozí roky, u praxí jsme zaznamenali
nárůst o více jak 200 hodin. Celkem tu během roku studenti strávili 557 hodin. Nejčastěji naše zařízení
vyhledávali studenti Univerzity Hradce Králové, se kterou spolupracujeme již řadu let. Ani letošní rok
nebyl výjimkou. Cestu si k nám našli studenti Ústavu sociální práce, kteří využili možnosti vyzkoušet
si své nabyté vědomosti na akreditovaném pracovišti. Díky rámcové smlouvě jsme u nás přivítali také
studenty Pedagogické fakulty. Nejdelší odbornou praxi u nás absolvovala studentka Ústavu sociální práce,
a to celých 160 hodin.
V Modrém pomeranči se studenti kromě praxí mohou zúčastnit exkurze, která je seznámí s fungováním
zařízení. V rámci exkurze v našem NZDM jsme v roce 2017 na klubu eSko 7-13, přivítali dokonce zahraniční
studenty z Polska.
Studenti se zapojovali do přímé práce s klienty na klubech, pomáhali s přípravou preventivních materiálů,
připravovali a realizovali skupinové aktivity, navazovali a prohlubovali vztahy s klienty. Během odborné
praxe získávali náhled na své kvality a rezervy, nabývali schopnosti a dovednosti nutné pro výkon sociální
práce jako jsou například komunikační dovednosti, empatie, schopnost organizovat a plánovat, schopnost
rozeznat potřeby klienta, atd.
Kromě praktikantů se našim klientům pravidelně věnují také dobrovolníci, kteří jsou nedílnou součástí
našeho týmu. Máme mezi sebou již letité členy, ale také čerstvé nováčky. Celkem nám tito lidé věnovali cca
150 hodin svého času a to bez nároku na finanční odměnu.

Chcete nás podpořit?
Líbí se Vám, jak služba NZDM Modrý pomeranč funguje? Spatřujete smysl v práci s dětmi a mladými lidmi?
Přidejte se k nám a podpořte nás, možností je spousta!
První variantou jak nám pomoci, je FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK, který můžete věnovat ve prospěch bankovního
účtu organizace 080693349/0800 nebo dar předat osobně v hotovosti vedoucímu střediska či ředitelce
organizace na základě darovací smlouvy. Využít můžete také webový portál GIVT, kde prostřednictvím
nákupu v eshopech můžete věnovat procenta z ceny organizaci Salinger, z.s. Váš finanční příspěvek
bychom využili k zatraktivnění vybavení klubů, uspořádání zajímavého výletu či programu pro děti, nákupu
materiálu na preventivní aktivity či workshopy.
Další cestou k podpoře naší snahy je možnost DAROVÁNÍ MATERIÁLNÍCH VĚCÍ, které jsou nové či
v zachovalém stavu, a jsou vhodné pro věkovou skupinu 7–21 let. Na mysli máme např. sportovní náčiní,
deskové a jiné hry, naučné knihy, výtvarný a kancelářský materiál nebo dary využitelné pro zlepšení zázemí
klubů obecně (polštáře, sedací vaky, elektronika, a jiné). Pomoci může ledacos a fantazii se meze nekladou!
V případě nejistoty ohledně vhodnosti daru nás neváhejte kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo se
přijďte osobně podívat do našeho střediska.
Pokud jste aktivní v nějakém sportu, není Vám cizí tvoření všeho druhu a rádi byste se o svoje nadšení
podělili dále, tak i tudy vede cesta. Existuje možnost udělat pro naše klienty ale i pracovníky DÍLNU nebo
WORKSHOP. Máte-li chuť, můžete se s námi podělit o svou zkušenost a ukázat nám nový směr.
Poslední ale velmi důležitou 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. Práce dobrovolníků si ceníme a vážíme, takže s chutí do
toho!

Všem, kteří se v letošním roce podíleli na činnosti NZDM děkujeme!
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Pracovní tým

Mgr. Daniela Charvátová, Dis.
vedoucí střediska
(do března 2017)

Mgr. Radka Volejníková
vedoucí střediska (od dubna 2017),
zástupkyně vedoucí a sociální
pracovnice klubu eSko 14-21
(do března 2017)

Mgr. Martina Kosinová
zástupkyně vedoucí a sociální
pracovnice klubu eSko 14-21 (do
prosince 2017), sociální pracovnice
klubu eSko 7-13 (do dubna 2017)

Bc. Jakub Josif
Bc. Štěpánka Kryspínová
sociální pracovník DPP
Mgr. Kateřina Jechová
(do dubna 2017), soc. prac. klubu
sociální pracovnice DPP (do června
terénní sociální pracovnice
(do srpna 2017), sociální pracovnice eSko 14-21 (do září 2017), soc. prac.
2017), sociální pracovnice klubu
klubu eFko (od října 2017)
eSko 7-13 (od července 2017)
klubu eFko (od září 2017)
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Bc. Lenka Zavoralová
zástupkyně vedoucí a sociální
pracovnice klubu eSko 14-21 (od
prosince 2017), sociální pracovnice
klubu eSko 7-13 (do listopadu 2017)

Bc. Vendula Holanová
sociální pracovnice klubu
eFko (do září 2017)

Robert Drápal
pracovník v sociálních službách
na klubu eFko (do října 2017)

Bc. Lenka Moravcová
sociální pracovnice DPP (do září
2017), sociální pracovnice klubu
eSko 14-21 (od října 2017)

Bc. Zuzana Remešová
sociální pracovnice klubu
eSko 14-21 (do dubna 2017)

Michaela Horáková
dobrovolnice (do března 2017),
pracovnice v sociálních službách
DPP (od dubna 2017)

Lucie Slámová
pracovnice v sociálních službách
DPP (od června 2017)

Nikola Pečenková
terénní pracovnice v sociálních
službách (od listopadu 2017)

Martina Dostálová
pracovnice v sociálních službách
(od prosince 2017)

Veronika Studničková
pracovnice v sociálních službách
(od prosince 2017)
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Děkujeme za spolupráci...
…všem našim sponzorům a příznivcům, kteří nás během roku 2017 podpořili. Velkou měrou jste podpořili
činnost NZDM Modrý pomeranč. Díky Vám jsme mohli realizovat řadu zajímavých akcí nejen pro naše
klienty, nýbrž i veřejnost. Patří Vám náš vděk a doufáme ve Vaši stálou přízeň.

Poděkování patří následujícím organizacím a jednotlivcům:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Nomia, z.ú.

Královéhradecký kraj

Žonglérská skupina Oops

Statutární město Hradec Králové

Pácha David

Komise místní samosprávy Hradec Králové,
Moravské Předměstí – jih

Pekárna Lipka, s. r. o.

Komise místní samosprávy Hradec Králové,
Moravské Předměstí - sever
Café Na kole
Česká asociace streetwork
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fuchsová Monika
Forty‘s Pizza
Horáková Michaela
Josif Jakub
Koleníková Jana
Kořenová Kateřina
Knihovna města Hradec Králové

Rodinné pasy
Samková Veronika
Station 91
Těšitel Martin
Time4Fun, s. r. o.
Univerzita Hradec Králové
Výtvarné hračky (ul. Pospíšilova)
Vyšší odborná škola zdravotnická a střední odborná
škola HK
Základní škola Mandysova HK
Základní škola Štefánikova HK
SŠ, MŠ, ZŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549

Lanový park Hradec Králové

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická
škola, Hradec Králové

Městská policie Hradec Králové

Kroužky východní Čechy

Nadační fond Albert

Férová palačinkárna

Národní centrum bezpečnějšího internetu
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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. Radka Volejníková
777 041 030

Kontaktní údaje
NZDM Modrý pomeranč
Formánkova 437
500 11 Hradec Králové

www.salinger.cz
/modry_pomeranc/

Selicharova 1420
500 12 Hradec králové
www.facebook.com/Salinger.zs
nizkoprahove.centrum@salinger.cz

