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Úvodní slovo
Vážení přátelé, kolegové, naši příznivci.
Minulý rok pro nás znamenal mnoho změn, v tom letošním jsme testovali, co nám změny přinesou a jak
s nimi naložíme. Největší událostí se proto pro nás stal Rozvojový audit České asociace streetwork, který
prověřoval naše metodické dokumenty, nastavení a především pak přímou práci s klienty. K auditu
i jednotlivým hodnotitelům jsme přistupovali s obrovským respektem a úctou. Byla to pro nás výzva, ale
i příležitost otestovat naši službu v širším kontextu. Výsledek, kterého jsme dosáhli, byl a vlastně stále
je, neuvěřitelným úspěchem i důkazem toho, že naši práci děláme skutečně dobře. Audit, absolvovaný
s výsledkem 97%, pro nás ale znamená také obrovskou zodpovědnost a motivaci posouvat dál nejen naše
klienty, ale i naši službu.
Dovolte mi, abych zde poděkovala především pracovníkům, kteří se rozhodli pro tuto nelehkou cestu
sociální práce s dětmi a mládeží a věnují svou energii a profesionální péči současné mladé generaci.

Radka Volejníková
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:

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 2018

•• 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 klientů *

110

29

96

116

18

369

Počet poskytnutých
služeb **

1932

373

3262

269

72

5908

Počet hodin podpory

1381

231

1689

90

25

3416

•• 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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*
klient se smlouvou i bez smlouvy
**
služba (úkon), kterou klient využil

3

Rok 2018 s klubem eFko
Po dobu celého roku 2018 pracovali s klienty na klubu pracovníci Kuba a Štěpánka. Chod klubu se tedy po
změnách v předchozím roce ustálil a zajel do svého rytmu.
Na každý měsíc bylo připraveno preventivní téma na základě zájmu klientů. Během každého měsíce
proběhly preventivní programy plné zajímavých aktivit, nechyběly výtvarné workshopy, promítání, společné
cvičení, tancování apod. Témata, na která jsme se zaměřili, byla: globalizace - její vliv na naše životy a životní
prostředí, integrovaný záchranný systém – jak si počít v nenadálých situacích, online nebezpečí skrytá
i očividná, životní výzvy – jak jim čelit a jak se s nimi potázat, nástrahy dospívání – z pohledu tělesných
proměn a z pohledu státu a institucionální péče a zásahů do výchovy, mediální výchova – jak rozlišit
pravdivé a lživé informace a orientovat se v jednotlivých médiích, městské kmeny – jaké existují kulturní
odlišnosti v české společnosti, stres a jeho podoby – jak se naučit zvládat stres a odpomoci si od školních
stresů.
Klub eFko navštívili žáci se svými učiteli První soukromé ZŠ Hradec Králové a ZŠ Štefánikovy, pro něž byl
připraven informační program zaměřený na vztahové problémy, které člověka mohou ve věku dospívání
potkat, žáci diskutovali o možnostech, jak takovému člověku pomoci svými zásahy a kam se případně
obrátit pro pomoc. Starší žáci absolvovali program zaměřený na látkové závislosti.
V každodenním chodu klubu pracovníci pomáhali klientům s jejich tématy. Velkým tématem se stalo např.
fungování ve škole se spolužáky, učiteli a zkušenosti se šikanou. Pracovníci také radili jak s vrstevnickými
a rodinnými vztahy. Klienti rozvíjeli své komunikační a sociální dovednosti. Podle potřeby pracovníci
vypomohli i s přípravou do školy a zvládáním náročných situací, ve kterých se klienti ocitli.
Rok 2018 byl bohatý na témata a zážitky, již teď se těšíme na další!
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Dobrodružství s klubem
eSko 7-13
NZDM Modrý pomeranč pořádá pravidelně několikrát do roka akce, kdy pracovníci s dětmi a mládeží
přenocují na jednom z klubů nebo vyrazí mimo klub. Každé takové zpestření je velice vítané, jak z řad
dětí, tak i pracovníků. Akce s klienty jsou pro pracovníky příjemnou změnou a vyjetím ze stereotypů
a každodenní zaběhlé praxe. Pro pracovníky to ale samozřejmě není jen o legraci a odreagování, ale
také o značném množství času a energie, kterou musí vložit do příprav a organizace. Odměnou jsou pak
vydařené akce, ze kterých všichni přijíždí s dobrou náladou a nově nabytými zážitky. A proč akce tohoto
typu vlastně pořádáme? Především proto, že obvykle spolupracujeme s dětmi, které podobné aktivity
příliš nezažívají nebo nevědí, jak naložit se svým volným časem. Mimo jiné se dostanou mezi skupinu dětí,
se kterými mohou navázat nová přátelství, což je pro ně velkým přínosem. Ve vymýšlení akcí pořádaných
mimo prostory klubů, se snažíme být kreativní, připravujeme zajímavý program, aby si děti vyzkoušely
něco nového, poznaly nové kamarády a něco se naučily. Obrovskou přidanou hodnotou je, že společné
zážitky a změna prostředí mohou napomoct budování vztahu a důvěry s pracovníky, která je pro naši práci
nezbytná. Výlety s dětmi tak pro nás nejsou jen o tom, že se podíváme mimo klub, ale že máme prostor se
lépe poznat, intenzivně pracovat a nezapomenout při tom na tolik důležitý odpočinek dětí a aktivní trávení
volného času.
V letošním roce jsme uskutečnili hned několik akcí, z těch
vícedenních stojí bezpochyby za zmínku „Jumanji přespávačka“
na klubu a tří denní výlet na přehradu Rozkoš. Tyto akce měly
u dětí velký ohlas. Zúčastnění si vyzkoušeli, jak těžké je prodrat
se divočinou, nebo opravit společně ztroskotanou loď. Díky
perfektní týmové spolupráci zvládly obojí a už teď se těší, co
se jim postaví do cesty příště. Akcí se mohou zúčastnit všichni,
kteří dochází na klub, mají chuť si užít společně legraci a zažít
dobrodružství.
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Klub eSko 14-21
spolupracuje!
„Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady.“
Je již známo, že pracovníci NZDM Modrý pomeranč pracují s dětmi a s mladými lidmi na klubech či v terénu
na Moravském předměstí. Vedle spolupráce se základními školami či Dětskou klinikou Fakultní nemocnice
v Hradci Králové se ale nyní vydávají další cestou, a to za studenty středních škol v Hradci Králové.
Od začátku nového roku oslovujeme střední školy v Hradci Králové s nabídkou spolupráce. Studentům
prostřednictvím krátkých informačních programů představujeme služby NZDM Modrý pomeranč, které
spočívají např. v podávání pomocné ruky při řešení různých obtíží, poskytnutí informačního servisu, pomoci
s výběrem vysoké školy či zaměstnání. Důležitou součástí středních škol jsou i internáty. Naší snahou je
i na těchto místech předávat informace o možnosti trávení volného času na klubu, bližšího seznámení
se s pracovníky NZDM, díky čemuž studenti mají možnost lépe pochopit fungování služby a sami se mohou
rozhodnout, zda ji v budoucnu budou využívat. V neposlední řadě, pro ucelenější obraz o naší činnosti,
zveme studenty na zajímavé programy, které v klubu pořádáme!
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S kým pracujeme
v programu Terén

Klient programu Online
terén

Marice je čtrnáct let. Žije jen s matkou, která je pracovně vytížená, sourozence nemá. Nemají dostatek
financí na vyžití. I kdyby finance měly, Marika by nevěděla, na jaký kroužek docházet, netuší, co by ji mohlo
v životě bavit.

Matěj chodí na střední školu, je mu 17 let. Dřív chodil do klubu, ale to byl ještě na základní škole. Tenkrát to
pro něj nebylo lehké období, moc si nesedl se spolužáky ve škole, ani na kroužku to nebylo lepší. V klubu
našel místo, kde to může fungovat jinak, bez pomlouvání, posměšků a nepřátelského chování. Jenže teď už
na klub nechodí, kvůli školním povinnostem to nestíhá. Matěj proto využívá program Online terén. Každé
úterý si píše s pracovníky na chatu. Když má dobrou náladu, tak si popovídá o tom, jak se mu vede, co ho
baví, čím zrovna teď žije. Matěj ale mívá i špatnou náladu, všechno ho štve, trápí se kvůli kamarádům, ale
taky holkám. Pořád jim nějak nerozumí. Vždycky když si myslí, že konečně našel holku, jakou vždycky chtěl,
tak se něco pokazí. Matějovi pak připadá, že jsou všichni stejní a všichni na něho kašlou. Je rád, že tohle
může řešit s pracovníkem na Facebooku. Někdy mu pomůže se jen tak vypovídat, vlastně spíše vypsat,
někdy ocení radu pracovníka, jak pokračovat dál, co může udělat, jak řešit situaci.

Teréňáci ji kontaktovali, když venku kouřila se dvěma kamarádkami na zapadlé rampě za obchodním
domem. Ví, kde jí cigarety prodají, nebo jí je obstarají starší kamarádi, jež potkává venku a občas se ztratí
pár cigaret mamce, která taktéž kouří.
Během školní docházky opakovala dva ročníky. Školu neřeší. Od spolužáků má dva roky věkový rozdíl
a moc si s nimi nerozumí. Na svém těle pozoruje změny, které nechápe.
Přátelé, s nimiž tráví téměř veškerý svůj volný čas venku, pro ni znamenají všechno. Rádi si utahují
z ostatních např. telefonováním na neznámá čísla. V jejich partě je i jeden starší osmnáctiletý kluk, padli si
do oka, hodně si dopisovali a začali spolu chodit. Zažívá úplně nové pocity, nerozumí jim, je do něj naprosto
zblázněná a neví, jak se k sobě dva lidé, co spolu chodí, mají chovat, aby jim v tom oběma bylo příjemně.

Každopádně pro Matěje je důležité, že má nějakou jistotu. Nemusí nikam chodit, aby našel podporu a také
normálního člověka, který ho nebude soudit a vyslechne ho. Stačí napsat zprávu na profil NZDM Modrý
pomeranč, jak jednoduché…

Teréňákům se svěřuje s tím, co ji zrovna trápí. Ti jí dávají zajímavé časopisy o kouření, zdravém životním
stylu, o dospívání a rozvoji lidské sexuality, v závěru časopisu jsou zajímavé otázky, na které je dobré znát
odpovědi, třeba od kolika let může mít člověk pohlavní styk a co by se mohlo stát, když se to nedodrží. Také
jí ukázali, jak vypadá kondom a jak se používá. Občas si sedne s partou a Teréňáky stranou, tahají z obálek
různé obrázky, otázky, o kterých si povídají a dozvídají se tak nové věci, třeba jak se člověk může dostat do
dětského domova, co je to vlastně sociálka a tak. Když nemá náladu si povídat, z batohů Teréňáků si půjčí
nějaké hry, či sportovní potřeby a zkouší nové věci, které by ji mohly v budoucnu bavit.
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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 a 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. 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. V letošním roce jsme úspěšně absolvovali Rozvojový
audit České asociace streetwork.

Webové stránky
www.salinger.cz

www.facebook.com/nzdm.modrypomeranc

www.streetwork.cz

www.instagram.com/nzdmmodrypomeranc

www.jdidoklubu.cz

www.bubblehome.cz

www.uhk.cz

www.youtube.com

www.hradeckralove.org

www.promitejity.cz

www.facebook.com/Salinger.zs

www.promaminky.cz

Tisk
Zpravodaj Radnice 2018
Zpravodaj sociálních projektů (Zpravodaj Královéhradeckého kraje)
Eventus pro Collegis
Časopis Sociální práce / Sociálna práca

Ostatní
Občasník Klubofon
Výroční zpráva Salinger, z.s.
Salingeroviny
Zpráva o činnosti 2017
Letáky NZDM Modrý pomeranč
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Akce za rok 2018

•• Fórum terénní práce – 4. 10. 2018 jsme poprvé hostili celorepublikové setkání členů Fóra terénní práce.
S NÁROČNÝM TÉMATEM SMRTI A UMÍRÁNÍ V TERÉNU SI ČEŠTÍ STREETWORKEŘI SKVĚLE PORADILI.

•• Bubble balls – 19. 10. 2018 - akce, kde hlavním programem byla zábava v obřích koulích od BUBBLE
HOME.

Tento rok byl pro NZDM Modrý pomeranč a návštěvníky akcí, které organizace pořádá opravdu bohatý.
Do nového roku jsme skočili celkem pozvolna, s přívalem příznivějšího počasí přišla i velká vlna akcí.

•• Přespávačka Jumanji – 28. 3. 2018 se uskutečnila společná přespávačka všech klubů ve stylu Jumanji
– STALI SE Z NÁS DOBRODRUHOVÉ.

•• Čarodějná stopovaná – 30. 4. 2018 jsme pro naše kouzelníky a čaroděje z klubů, připravili čarodějnou
STOPOVANOU ZA POKLADEM.

•• Hradec Králové – bezpečné město - 23. 5. 2018 se Tylovo nábřeží opět zaplnilo nejrůznějšími

•• Den s úsměvem – 23. 9. 2018 naše organizace pořádala akci pro malé i velké na Tylově nábřeží. I my
jsme pomáhali kouzlit ÚSMĚVY NA DĚTSKÝCH TVÁŘÍCH.

•• Týden nízkoprahových klubů – 24. 9. – 28. 9. 2018 jsme se zapojili do tradiční akce České asociace
streetwork. V rámci akce jsme na klubu eSko a eFko promítali dva zajímavé dokumenty. PROMÍTEJ I TY!

•• Podzimní prázdniny s klubem – 29. 10. – 30. 10. 2018 jsme přivítali podzim na klubu tradičními českými
aktivitami. POUŠTĚLI JSME DRAKY A SEDĚLI U OHNĚ.

•• Setkání PRAKK – 31. 10. 2018 jsme v našem středisku hostili kolegy z nízkoprahových zařízeních pro
děti a mládež z celého kraje. SDÍLELI JSME NOVINKY I DOBROU PRAXI.

soutěžemi a aktivitami pro děti. MĚSTSKÁ POLICIE HK TOTIŽ POŘÁDALA DALŠÍ DĚTSKÝ DEN, KDE JSME
OPĚT NECHYBĚLI.

•• Beseda ve fakultní nemocnici Hradec Králové – 8. 11. 2018 jsme si pro dětské pacienty z FNHK

•• Ukliďme Česko – 1. 6. 2018 jsme se poprvé zapojili do celorepublikového projektu. Není nám lhostejné,

•• Jsem laskavec – 13. 11. 2018 jsme s našimi klienty dělali radost a dobré skutky lidem na Benešově

jak to kolem nás vypadá a v jakém prostředí děti tráví svůj volný čas. UKLIDILI JSME PROTO LESÍK
U HŘIŠTĚ U LACHTANA.

•• Společný workshop pro kluby – 6. 6. 2018 bylo na pořadu dne kreativní tvoření a také seznamování.
Uspořádali jsme totiž společný workshop pro všechny kluby. VÝSLEDEK STÁL ROZHODNĚ ZA TO.

•• Orange FreeSpace – v pátek 8. 6. 2018 jsme uspořádali terénní akci Orange FreeSpace, kterou mohl
navštívit každý, kdo šel kolem HŘIŠTĚ NA INDIÁNCE.

•• OPEN AIR PROGRAM – 22. – 29. 6. 2018 se konal hradecký divadelní festival. NAŠE ORGANIZACE ZDE
ANI TENTOKRÁT NECHYBĚLA.

připravili preventivní BESEDU NA TÉMA NÁVYKOVÝCH LÁTEK.
Třídě. RUČNĚ VYRÁBĚNÉ DÁREČKY A DĚTSKÉ ÚSMĚVY POTĚŠILY!

•• Mikuláš ve FlyZone – Letos jsme si pro děti na Mikuláše přichystali speciální program – vyrazili jsme
do FLYZONE PARKU.

•• Mikuláš – 5. 12. 2018 jsme již tradičně otevřeli dveře nejen Mikuláši a jeho pomocníky, ale také
veřejnosti. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V NZDM MODRÝ POMERANČ JIŽ 7. ROK!

•• Obchůdky s Albertem – A samozřejmě i letos jsme rozdávali perníčky a radost v Albertu, tentokrát
v Hradeckém Orlice parku. Navodili jsme si tak tu pravou voňavou VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU.

•• Zahájení hokejové sezony HC Mountfield – 11. 8. 2018 jsme si připravili doprovodné aktivity pro malé
i velké na akci pro HRADECKÉ HOKEJOVÉ FANDY.

•• Hradecké léto – 18. 8. 2018 se konal hudební festival, ke kterému neodmyslitelně patří zábava. PROTO
JSME BYLI U TOHO.

•• Tři dny na přehradě! – 13. – 15. 8. 2018 jsme si užívali sluníčka a dobré nálady na námořnické výpravě
s klienty klubů. NAVŠTÍVILI JSME PŘEHRADU ROZKOŠ I BLÍZKÉ OKOLÍ.

•• City Jam – 4. 9. 2018 se uskutečnila tradiční akce pro rodiny s dětmi ve Formánkově ulici. UŽILI JSME SI
SPOLEČNÝ DEN.
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Praxe očima praktikanta

Chcete nás podpořit?

V měsících od března do května jsem měl, v rámci praxe, tu čest poznat fungování nízkoprahového centra
pro děti a mládež Modrý Pomeranč. Do NZDM jsem vstupoval s obavou, zda to všechno zvládnu. Ale také
jsem v sobě cítil velké nadšení, radost a očekávání, co nového se dozvím, koho poznám a jak celá praxe
bude probíhat.

Myslíte, že má služba Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež smysl? Rádi byste nás v našem snažení
podpořily a přímo tak pomohli zlepšovat život dětem? Stačí si vybrat formu, jakou chcete NZDM podpořit.
Je jich hned několik.

Pracovníci Modrého Pomeranče mě uvítali s vřelostí a otevřeností. Byl jsem překvapen, jak mladý kolektiv
zde pracuje, o to víc jsem se však těšil na spolupráci. Postupně jsem se seznamoval s různými dokumenty,
časopisy jako Klubofon či Orandžák, pravidly, kterými se kluby řídí, dále také s cíli NZDM Modrý Pomeranč
a vlastně i celkovým profesionálním přístupem pracovníků.
Měl jsem postupně také možnost poznat všechny kluby, jak eFko, tak obě eSka. Prostory všech klubů se mi
moc líbily. Dá se v nich užít mnoho zábavy a zároveň se také něco přiučit.
Později, spíše v druhé polovině praxe, mi byla svěřena tvorba některých aktivit, her, akcí či dokonce tvůrčí
psaní do časopisu. Jsem vděčný, že mi pracovníci Modrého Pomeranče svěřili tolik zodpovědnosti a já se
mohl přímo účastnit procesu kreativního tvoření.
V otevírací době klubů jsem si užil s klienty mnoho zábavy a zjistil, jak nadaní a šikovní jsou. Hráli jsme spolu
deskové hry, stolní fotbal, povídali si o jejich každodenních radostech, dělali domácí úkoly, řešili různá
preventivní témata jako drogy, slušné chování, ekologii, sexualitu, dospívání, chování na internetu atd.
Tyto témata jsme řešili především skrze speciálně vytvořenou hru, kterou přivedla na svět sama sociální
pracovnice pracující v NZDM Modrý Pomeranč. Klienti ji chtěli hrát docela často a popravdě se jim nedivím.
Mě ta hra bavila také.
Praxe pro mě byla obrovským přínosem, nejen po stránce vzdělávací, ale i lidské. Poznal jsem, jak Modrý
Pomeranč funguje, jak pracovníci řeší vzniklé situace, jak se nastavují pravidla, co všechno se na jednotlivých
klubech odehrává, ale to není to nejdůležitější. Poznal jsem také mnoho skvělých lidí, jak z řad pracovníků,
jejichž spolupráce si velmi cením, tak z řad klientů. Jelikož se občas sám cítím jako „dítě“, myslím, že byla
pro mě komunikace s nimi přirozená. Zároveň celá praxe byla velmi energická a motivující, což vnímám
jako jedno velké pozitivum. Rozhodně jsem se nenudil a myslím, že v prostorách Modrého Pomeranče to
ani nejde.
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Jednou z cest 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. 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 velmi zachovalé věci vhodné pro věkovou skupinu 7 – 21 let, pro které již nemáte
využití? Jedná se například o sportovní vybavení, stolní a jiné hry, naučné knihy, výtvarný a kancelářský
materiál nebo vybavení pro zlepšení zázemí klubů (elektronika, polštáře, sedací vaky). DAROVÁNÍ
MATERIÁLNÍCH VĚCÍ je druhou možností podpory. Věcí se dá darovat mnoho, záleží jen na vaší fantazii,
v případě nejistoty ohledně vhodnosti daru se na nás neváhejte obrátit telefonicky, e-mailem nebo se
přijďte osobně podívat na kluby.
Patříte mezi nadšence do sportu, rádi malujete, modelujete či jinak tvoříte a chcete se o své nadšení podělit
s někým dalším? Existuje možnost udělat pro naše klienty ale i pracovníky DÍLNU nebo WORKSHOP. Máteli chuť, můžete se s námi podělit o své zkušenosti a ukázat nám nový směr.
Velmi podstatnou možností podpory je DOBROVOLNICTVÍ v našem
středisku. Nabízíme dobrovolnictví ve formě pravidelné účasti
v přímé práci s klienty na klubu nebo jednorázově na klubových či
celoorganizačních akcích pro klienty i veřejnost. Dobrovolníci jsou pro
nás cennými partnery a vážíme si jejich práce.
Poslední možností je jakýkoli další nápad, o kterém si myslíte, že by mohl
pomoci v práci s dětmi a mladými lidmi. Prostoru je mnoho a pomoci
může každý.
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Pracovní tým

Mgr. Radka Volejníková
vedoucí střediska

Mgr. Lenka Zavoralová
zástupkyně vedoucí a sociální pracovnice klubu eSko 14-21

Mgr. Kateřina Jechová
sociální pracovnice klubu eSko 7-13

Mgr. Lenka Moravcová
sociální pracovnice klubu
eSko 14-21 (do srpna 2018)

Bc. Lucie Slámová
pracovnice v soc. službách DPP (do
června 2018) soc. pracovnice DPP
(do srpna 2018), soc. pracovnice
klubu eSko 14-21 (od září 2018)

Bc. Štěpánka Kryspínová
sociální pracovnice klubu eFko

Bc. Jakub Josif
sociální pracovník klubu eFko

Bc. Nikola Pečenková
terénní pracovnice v sociálních
službách (do června 2018), terénní
sociální pracovnice
(od července 2018)

Bc. Michaela Horáková
pracovnice v sociálních službách
DPP (do června 2018), sociální
pracovnice DPP (od června 2018)

Martina Dostálová
pracovnice v sociálních službách
DPP

Bc. Veronika Studničková
Bc. Jan Salač
pracovnice v sociálních službách pracovník v sociálních službách DPP
klubu eSko 7-13 (do června 2018),
(od listopadu 2018)
sociální pracovnice klubu eSko 7-13
(od července 2018)
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Děkujeme za spolupráci...
…všem našim sponzorům a příznivcům, kteří nás během roku 2018 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

Žonglérská skupina Oops

Královéhradecký kraj

Pizzapizza

Statutární město Hradec Králové

Papírnictví FO-MIX

Komise místní samosprávy Hradec Králové,
Moravské Předměstí – jih

Pácha David

Komise místní samosprávy Hradec Králové,
Moravské Předměstí - sever
Ac hip hop - Gym4you
Café Na kole
Česká asociace streetwork
Dvořák Jaroslav
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Flyzone Park
Férová palačinkárna
Koleníková Jana
Kořenová Kateřina

Rodinné pasy
Samková Veronika
Station 91
Těšitel Martin
Univerzita Hradec Králové
Vyšší odborná škola zdravotnická a střední odborná
škola HK
Vokrouhlíková Kristýna
Základní škola Mandysova HK
Základní škola Štefánikova HK
SŠ, MŠ, ZŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549

Knihovna města Hradec Králové

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

Komunitní plánování města Hradce Králové

Žonglérská skupina OOPS

Lanový park Hradec Králové
Městská policie Hradec Králové
Nadační fond Albert
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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

