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                 NZDM MODRÝ POMERANČ



Rok 2010 v NZDM MODRÝ POMERANČ

Je za námi další kalendářní rok, rok 2010. Tento rok lze jednoznačně charakte-
rizovat jako rok plný nových začátků, konců, pracovních úspěchů a rok blížících 
se zvratů. Toto období nám přineslo řadu personálních změn v rámci minitýmu 
klubu Beruška a v rámci pozice odborného sociálního pracovníka, kdy je nám 
po dlouhé době posilou mužská ruka. V průběhu 1/2  pololetí jsme byli zapo-
jeni do pilotního projektu Systému řízení kvality sociálních služeb, který jsme v 
červnu úspěšně zakončili interním a externím auditem. Naše úsilí bylo náležitě 
odměněno a my můžeme garantovat kvalitně poskytované sociální služby. 
Druhé pololetí se neslo v duchu rozšiřování prostor, ve kterých budeme naše 
služby provozovat. Po  několikaletém  vytrvalém  čekání  jsme  se  dočkali a došlo 
k rekonstrukci přislíbených prostor ve Formánkově ulici, kam bychom se měli 
v průběhu roku 2011 stěhovat. Nejen pracovníci, ale především naši klienti se 
mají na co těšit.

Rok 2010 se pro naše klienty nesl v duchu mnoha velkolepých akcí. V únoru 
jsme společně oslavili již deváté narozeniny Modrého pomeranče. V jarních 
měsících proběhl již 6. ročník Kopa sport cupu, turnaje v malé kopané, kde naši 
klienti poměřili síly s jinými NZDM. Dále se mohli zúčastnit velké propagační 
akce City Jam 2010, v rámci které klienti mohli shlédnout řadu svých idolů. 
Završením tohoto roku byl již 4. ročník výstavy „Klub mýma očima IV.“, kde 
mohli předvést svůj um v podobě řady vystoupení, ale i výtvorů a fotografií, 
které vzešly z jejich rukou. Svými výrobky se spolupodíleli na pořádání druhého 
ročníku festivalu sociálních služeb „Poznejme se navzájem“. V průběhu celého 
roku se účastnili celé řady workshopů, dílen a skupin.

I nadále tu byli a jsou pracovníci Modrého pomeranče pro své klienty. Pro ty, 
jež nás  potřebují,  abychom  jim  usnadnili  vstup  do  současné  společnosti a
pomohli jim vyvarovat se všem pokušením a nepravostem současného světa.

Příští rok bude ve znamení řady změn,  očekávání  a  pln  nadějí.  Odměnou za 
námi vynaložené úsilí je nám dětský úsměv. Přeji Modrému pomeranči, aby jich 
v roce 2011 měl co nejvíce! 

               Mgr. Michaela Čermáková, DiS.,
           vedoucí střediska NZDM Modrý pomeranč
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NZDM MODRÝ POMERANČ
Poslání  

Jsme nepobytovým zařízením, kde děti a mládež ve věku 7 – 21 let 
z Hradce Králové mohou společně trávit volný čas a najít pomoc a 
radu v obtížných životních situacích. Pomáháme jim najít své místo v 
životě a společnosti.

Motto 

“Doprovázíme mladé lidi na cestě k dospělosti.” 

Cíle

  •Předcházet a zamezovat sociálnímu vyloučení našich klientů;
 •Vést klienta k orientaci ve společnosti;
•Zvýšit kompetence klientů v plánování vlastních aktivit ve volném       
 čase;
•Podporovat klienty při zvládání obtížných životních situací a zároveň    
 je učit, jak je zvládnout samostatně.

Přehled využití služeb nízkoprahových klubů za rok 2010

Počet uživatelů                                                                                          39                      18                    21                     33                   16                   17

Počet zájemců o službu

Počet nových uživatelů                                                                   10                       3                      7                   9                       5                   4

                                                                                    Celkem              muži             ženy               Celkem          muži            ženy

                           112                      59                   53                     79                    54                   25

Počet kontaktů                                                                                        1679                  678                  1001               1172                 692                480

Počet služeb                                                                                              4661                1963                  2698               3904               2273              1631

       Klub Beruška                                      Klub Orange

pozn. uživatel má uzavřenou dohodu o poskytování služeb v daném klubu
zájemce o službu - seznamujemse s chodem klubu, získává informace o fungování, vyjasňujeme si zakázku (stává se 
uživatelem po uzavření dohody)
nový klient - uživatel, který poprvé s klubem uzavřel dohodu
kontakt - návštěva klienta v klubu, přičemž využil některých z úkonů
služba - služba (úkon), kterou klient využil



rozvoj klienta v orientaci ve společnosti                                                       26                                      23                                            49                             

víkendové/vícedenní akce                                                                                     0                                        0                                             0

  úkon/kontakty                                                                                               muži                             ženy                                   Celkem 
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Programy NZDM Modrý pomeranč

Beruška 

   -nízkoprahový klub pro děti ve věku 7 – 14 let 

Orange 

-nízkoprahový klub pro mládež ve věku 13 – 19 let

Individuální poradenství, „Pokec“ 

-sociální služba poskytovaná mimo otevírací dobu klubů klientům 
    ve věku 7 – 21 let, příp. jejich rodičům a dalším příbuzným

E-mailový pokec

-sociální služba poskytovaná prostřednictvím internetu;
-určená pro děti a mládež do 21 let, kteří tráví většinu volného času          
 na internetu a vyhovuje jim tato služba svou dostupností.

Klub Beruška                                                                                                                                                               1679                                      151                             

Klub Orange                                                                                                                                                                     1172                                     112

Individuální poradenství

E-mailový pokec                                                                                                                                                     0                                         0

                                                                                                                                                                                Kontakty                         Klienti

                                                                                                     90                                        44

Celkem                                                                                                                                                                               2941                                     307
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Principy poskytování služeb
Poskytování služeb vychází ze tří základních principů: princip nízkopra-
hovosti, princip spoluúčasti, princip zodpovědnosti. Služby jsou posky-
továny anonymně, bezplatně, dobrovolně a bez registrace, přičemž je 
kladen důraz na to, aby se klienti v maximální možné míře podíleli na 
chodu zařízení a učili se nést zodpovědnost za své jednání. 

Cílová skupina 
NZDM Modrý pomeranč

Cílová skupina nízkoprahového klubu Beruška

Služby klubu jsou určeny dětem ve věku 7 – 14 let z Hradce Králové, 
které:

 -žijí v komplikovaných sociálních vztazích;
 -nemají příliš možností kde a jak trávit svůj volný čas.

Cílová skupina nízkoprahového klubu Orange

Služby klubu jsou určeny mládeži ve věku 13 – 19 let z Hradce Králové 
která:

 -nemá bezpečně kde a jak trávit svůj volný čas;
 -žije takovým životním stylem, který je v rozporu se společenskými 
  normami a ohrožuje tak její zdravý vývoj;
 -se nachází v obtížných životních situacích, které nedokáže řešit 
v rámci svých přirozených sociálních vztahů (rodina, komunita,       
vrstevníci).  

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů                      406                                578                                     38                             1022                               

 Sociálně terapeutická činnost                                                                   722                                727                                     49                             1498

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenský prostředím

Klub Beruška              Klub Orange       Individuální poradenství      Celkem 

                                3441                             2566                                     94                              6101

                       49                                  17                                       1                                   67

Ostatní služby                                                                                                   43                                  16                                       0                                   59

Celkem                                                                                                            4661                             3904                                   182                              8747

Přehled poskytovaných úkonů v rámci činnosti dle zákona o sociálních službách
 za rok 2010

 Počet kontaktů a klientů v jednotlivých programech za rok 2010

Pozn. klienti = zájemci o službu a uživatelé našich služeb

Poskytnuté úkony v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- klub Beruška
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Popis poskytovaných služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

– preventivní aktivity (besedy, diskuse, poskytnutí kondomu/těhoten-
ského testu, promítání dokumentárních filmů), rozvoj specifických 
dovedností (práce s počítačem/internetem, pomoc se školou, práce 
s výukovými programy, hra na hudební nástroj), podpora vlastních ak-
tivit (pomoc s realizací vlastních nápadů klientů), pracovně výchovné 
činnosti (výtvarné aktivity, dílny), volnočasové aktivity, sportovní ak-
tivity, situační intervence, skupinové aktivity (skupinové hry na rozvoj 
sociálních dovedností, skupinové rozhovory).

Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 

–  rozvoj klienta v orientaci ve společnosti (akce pořádané klubem).

Sociálně terapeutické činnosti 

–  individuální rozhovor, pomoc v krizi, práce se skupinou.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

– poskytnutí informace, doprovod, jednání ve prospěch klienta.

poskytnuté úkony v  rámci sociálně terapeutických činností - klub Beruška

úkon/kontakty                                                                                                 muži                           ženy                                Celkem 

individuální rozhovor                                                                                     284                             353                                    637

práce se skupinou                                                                                              29                                52                                     81

pomoc v krizi                                                                                                        4                                  0                                        4
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Kapacita zařízení

Kapacita klubu Beruška

Na jednoho pracovníka v přímé práci v klubu připadá max. 7 klientů v 
daný okamžik. Pokud v klubu působí zaškolený dobrovolník, praktikant 
nebo stážista navyšuje se kapacita o 3 klienty na danou osobu. Max. 
kapacita klubu v běžném provozu se může pohybovat od 14 – 17 klientů 
v daném okamžiku.

poskytnutí informace                                                                                        164                                  217                                             381                             

spolupráce s osobami blízkými                                                                              6                                      6                                                 12

jednání ve prospěch klienta

doprovod                                                                                                               1                                   2                                               3

  úkon/kontakty                                                                                             muži                               ženy                                   Celkem 

                                               1                                     9                                                  10

Nejčastěji využívané úkony v  rámci pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů
-klub Beruška

Nejčastěji využívané úkony v rámci výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností
- klubu Beruška

volnočasové aktivity                                                                                         580                                  834                                           1414                              

rozvoj speci�ckých dovedností                                                                          206                                  274                                              480

skupinové aktivity

sportovní aktivity                                                                                             93                                 34                                            127

  úkon/kontakty                                                                                             muži                               ženy                                   Celkem 

                                           155                                  219                                              374

Ostatní služby                                                                                                            43                                  16                                                  59

práce s počítačem                                                                                                    72                                  61                                                 133

práce s internetem                                                                                                  73                                   87                                                 160

pracovně výchovné činnosti                                                                               72                                   166                                               238

Ostatní činnosti

-akce pořádané klubem, tisk a kopírování jiných než  školních materiálů.
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Cena za poskytované služby
Veškeré služby v nízkoprahových klubech jsou poskytovány zdarma. 
Klienti si přispívají pouze na akce pořádané mimo kluby (např. výlety, 
víkendové či vícedenní pobyty), a to v rozsahu přiměřeném možnostem 
dané cílové skupiny.

Otevírací doba

Klub Beruška
 
Po, út, čt, pá: 14:00 – 18:00 (v pracovní dny)
St: individuální poradenství 14:00 – 16:30

Klub Orange

Po, út, čt, pá: 15:00 – 19:00 (v pracovní dny)
St: individuální poradenství 14:00 – 16:30

Kapacita klubu Orange

Na jednoho pracovníka v přímé práci v klubu připadá max. 10 klientů v 
daný okamžik. Pokud v klubu působí zaškolený dobrovolník, praktikant 
nebo stážista navyšuje se kapacita o 3 klienty na danou osobu. Max. 
kapacita klubu v běžném provozu se může pohybovat od 20 – 23  klientů 
v daném okamžiku.

volnočasové aktivity                                                                                         621                                 388                                          1009                             

rozvoj speci�ckých dovedností                                                                         230                                 155                                            385

skupinové aktivity

sportovní aktivity                                                                                           112                                18                                          130

  úkon/kontakty                                                                                               muži                             ženy                                   Celkem 

                                          212                                 145                                            357

práce s internetem                                                                                                   91                                   59                                             150

podpora vlastních aktivit                                                                                       57                                    25                                               82

Nejčastěji využívané úkony v rámci výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností 
- klubu Orange
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Studentské praxe v NZDM Modrý 
pomeranč

Již druhým rokem má Občanské sdružení Salinger uzavřenou rámcovou 
smlouvu s UHK, která výrazně zjednodušuje přijímání studentů na praxi. 
Díky této úzké spolupráci byla většina praktikantů, kteří v roce 2010 
působili v našem zařízení, studenty Pedagogické fakulty UHK. Vedle 
toho zde byli i studenti z Masarykovy univerzity v Brně, Slezské univer-
zity v Opavě či Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
Celkový počet studentů, kteří absolvovali praxi v našem středisku, byl 
25 a strávili u nás 967 hodin odborné praxe. Kromě toho proběhlo v 
NZDM Modrý pomeranč za celý rok 7 observačních praxí, kterých se 
zúčastnilo 81 studentů různých oborů jako je např. sociální patologie 
a prevence, sociální pedagogika se zaměřením na etopedii či sociální a 
charitativní práce.

rozvoj klienta v orientaci ve společnosti                                                          9                                        8                                           17                             

víkendové/vícedenní akce                                                                                     0                                        0                                             0

  úkon/kontakty                                                                                               muži                             ženy                                   Celkem 

Poskytované úkony v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-klub Orange

poskytnutí informace                                                                                       328                                245                                             573                             

jednání ve prospěch klienta                                                                                 1                                     2                                                  3

spolupráce s osobami blízkými

  úkon/kontakty                                                                                               muži                             ženy                                   Celkem 

                                            0                                     2                                                 2

Nejčastěji využívané úkony v rámci pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů
- klub Orange

individuální rozhovor                                                                                       351                                  328                                             679                             

práce se skupinou                                                                                                    8                                       11                                                19

pomoc v krizi

poradenství                                                                                                        6                                    12                                             18

  úkon/kontakty                                                                                             muži                               ženy                                   Celkem 

                                            2                                        9                                                 11

Poskytnuté úkony v rámci sociálně terapeutických činností - klub Orange
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Akce

Oslava 9. narozenin NZDM Modrý pomeranč a den otevřených dveří 
(24. 2. 2010)
Kopa sport cup 2010 VI. ročník (11. 5, 13. 5. a 18. 5. 2010)
Mezinárodní den dětí „Hradec Králové – bezpečné město“ (27. 5. 
2010)
Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ (15. 6. 2010) 
CITY JAM 2010 (10. 9. 2010)
Týden sociálních služeb ČR (4. 10. – 10. 10. 2009) 
Vernisáž fotografií klientů „Klub mýma očima IV. (25. 10. 2010)

Informace a propagace zařízení odborné 
veřejnosti

Informace studentům na praxích a exkurzích; 
Informace dobrovolníkům;
Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“;
Závěrečná konference související s pilotním projektem Systém řízení 
kvality sociálních služeb.

Tisk

Hradecký deník (25. 2. 2010, 6. 10. 2010)

Rozhlas

Český rozhlas Hradec Králové

Jinak

Letáky NZDM Modrý pomeranč
Letáky Občanského sdružení Salinger
Čtvrtletník NZDM Klubofon
Výlohy zařízení
Výroční zpráva sdružení
Aukce výrobků klientů NZDM mezi zaměstnanci firmy T-mobile Hradec 
Králové
Zpráva o činnosti NZDM Modrý pomeranč za rok 2009
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Kde všude jste nás mohli vidět a 
slyšet o nás?

Účast v pracovních skupinách

Pracovní skupina NZDM Královéhradeckého kraje
Pracovní skupina pro tvorbu Komunitního plánu – oblast rodiny s dětmi
Systém řízení kvality v sociálních službách

Informace na webových stránkách

www.salinger.cz
www.salinger.cz/modry-pomeranc
www.streetwork.cz
www.hradeckralove.org
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz 
khk.neziskovka.cz

 

Dobrovolnictví v NZDM Modrý 
pomeranč

 
Během roku 2010 navštěvovalo naše zařízení 6 dobrovolníků, kteří 
nám věnovali celkem 251,5 hodin. V rámci svého působení na obou 
klubech se soustředili převážně na přípravu a  realizaci volnočasových 
aktivit, jako jsou  sportovní, výtvarné nebo různé skupinové činnosti 
a hry. Vedle tohoto se někteří dobrovolníci uplatnili u jednorázových 
akcí typu Kopa sport cup 2010 a City Jam 2010. Všem dobrovolníkům 
tímto děkujeme za energii, ochotu a čas, který věnovali nám i našim 
klientům.
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Zprávy z Berušky

Leden
Díky zálibě klientů ve zpěvu a tancování se v lednu uskutečnila akce 
„Ukaž, co umíš“, kde měli klienti Berušky možnost ukázat naplno 
svůj potenciál. Program začal pěveckými vystoupeními, která byla 
zakončena společně zazpívanou písní „Příběh nekončí“. Potom násle-
dovala dvě taneční představení. Zbytek odpoledne vyplnila diskotéka. 
Celá akce byla povedená a klienti i pracovníci si ji velice užili.

V lednu opět probíhaly páteční skupiny. První skupina v novém roce se 
týkala domácího násilí. Na počátku jsme si povídali o tom, co to vlastně 
je a jaké druhy existují. Skupina byla protkána řadou her, diskusí 
a zajímavostí. Další skupina nesla název „Současní zpěváci, zpěvačky 
a skupiny.“ Toto téma vyplynulo ze zájmu klientů a účast byla vysoká. 

První úterní dílna v novém roce se tentokrát věnovala náramkům 
přátelství. Všichni je známe, všichni jsme je už viděli, ale málokdo je 
umí uplést. Existuje nespočet možností a vzorů. My jsme začali těmi 
nejjednoduššími a ti odvážní si mohli zkusit i obtížnější verze.

Další lednová dílna se konala ve znamení „Strukáže.“ Jedná se o kres-
bu ustalovačem na fotografický papír a následné vyvolání vzniklého 
obrázku. 
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Únor
V únoru o jarních prázdninách se konala velká akce „Přespávání v 
klubu.“ Nejdříve jsme si, jako tradičně, museli nachystat svá lože. 
Následně jsme se pustili do dokončování nové výlohy, a když bylo ho-
tovo, pustili jsme se do her. Pak už nás čekal film. Ani v pokročilých 
nočních hodinách Berušky vůbec nevypadaly, že se jim chce spát. 
A tak jsme si ještě chvíli vyprávěli strašidelné příběhy, po kterých jsme 
konečně usnuli.

Poslední dílnu měsíce „Airsoft“ si připravili sami klienti. Zajímají se o 
toto téma, a proto chtěli předat informace o tomto sportu i ostatním 
z klubu.

V lednu Beruška vyrazila do kina Centrál podívat se na film Artur a 
Maltazarova pomsta. Pro klienty to byl zážitek hlavně proto, že znají 
pouze nedaleké multikino. 



Březen
V Březnu nastoupila do klubu Beruška nová pracovnice Martina, která 
vystřídala pracovnici Terku.

Opět jsme trénovali naši zručnost během úterních dílen. V první 
březnové dílně jsme vyráběli kytičky z krepového papíru. Vypadalo 
to, že jejich výroba bude snadná, ale jak se všichni sami přesvědčili, 
nebylo to vůbec jednoduché. Nakonec se všem výrobky moc povedly.

U příležitosti blížících se Velikonoc se v klubu vyráběla škrobová vajíčka 
za pomoci škrobu, balónků a bavlnek. 
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V únorových dílnách kralovaly výrobky z plsti. Jelikož se plsť nestříhá 
tak snadno jako papír, měli jsme zpočátku trochu problém si zvyk-
nout na nový materiál. Obšívání bylo snadné, malým oříškem bylo jen 
přišívání knoflíků. Nicméně klienti si to užili a popustili uzdu své fan-
tazii, a tak začaly postupně vznikat pestrobarevné výtvory.

I dílna na výrobu scrapbooku se velmi podařila. Klienti si do obrázků 
vlepovali své fotky a obrázky, které se jim líbily. 

Tento měsíc proběhla skupina na téma subkultury. Nejdříve jsme s 
klienty debatovali, co to vlastně subkultura je, co si pod tím představují 
a jaké druhy znají. Potom si z předložených obrázků, na kterých byli 
zástupci nejznámějších subkultur, vybírali ty, které je zaujaly, a o nich 
se následně také vedla diskuze.  

Na závěr jsme se rozdělili do dvou skupin, kdy každá skupina dostala za 
úkol namalovat vlajku, jedna hippie vlajku a druhá emo vlajku. Klienti 
se dozvěděli spoustu nových informací.

V únoru proběhla velká akce Den otevřených dveří u příležitosti 9. 
narozenin NZDM Modrý pomeranč. Odpoledne byl z tohoto důvodu klub 
Beruška otevřen veřejnosti, a tak se přišli podívat někteří naši klienti 
i se svými rodiči a příbuznými. 
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Duben
O velikonočních prázdninách v dubnu jsme v Berušce uspořádali 
velikonoční turnaj. Soutěžící změřili svoje síly jak ve vědomostech, 
tak ve zručnosti. Mezi soutěžní disciplíny patřily například hádanky, 
pletení pomlázek na čas, slalom s vajíčkem na lžičce a další. Vítězný 
tým získal za své úsilí sladkou odměnu.

 

Vždy jednou za měsíc vystřídá úterní dílnu filmový klub a stejně tomu 
bylo i v měsících lednu, únoru a březnu. V rámci tohoto vyhrazeného 
času jsme shlédli například komedii „Dokaž to“ nebo animovaný film 
„Zataženo, občas trakaře“, u kterých jsme se opravdu nasmáli.

Vyzkoušeli jsme si také udělat zvířátka z kamínků. Pro nikoho to nebylo 
nic složitého, takže během chvilky začaly vznikat krásné výtvory. Pos-
lední dílna v tomto měsíci se tématicky vztahovala opět k Velikonocům, 
kdy jsme vyráběli velikonoční ozdobné řetězy.

Březnová páteční skupina se týkala sociálních sítí na internetu. Nejpr-
ve jsme si povídali o tom, co se skrývá pod pojmem „sociální síť“. 
Také jsme si objasnili některé pojmy, jako např. kyberstalking či 
kyberšikana. Po tomto povídání jsme si vyluštili křížovku a hráli hry. 
Na závěr si klienti za svou snahu mohli vybrat drobné ceny z časopisů 
Bravo.
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Duben byl obdobím, ve kterém se hojně využíval ping pong. Nepřekvapilo 
nás proto, když někteří klienti přišli s myšlenkou uspořádat pingpon-
gový turnaj. Největší příznivci tohoto sportu si sami připravili vše 
potřebné – plakáty, diplomy, atd. V den “D” se bohužel dostavil jen 
mizivý počet soutěžících, přesto se klání uskutečnilo a klienti soutěžili 
s velkým zápalem.

V dubnové páteční skupině jsme debatovali o rozvojových zemích. Pro 
dokreslení problematiky jsme si promítali krátké dokumenty o dětech 
z těchto zemí. Nakonec jsme si zkusili vyrobit hračky a šperky jako děti 
a ženy ze Zambie, které si musí při jejich výrobě vystačit jen s pouhými 
přírodninami.

Jeden den velikonočních prázdnin jsme se vydali na akci s klubem 
Orange. Klienti si zvolili výlet do Aquaparku Babylon v Liberci, který se 
opravdu vydařil. Koupání jsme si všichni náramně užili a ještě dlouho 
po akci jsme si povídali o našich vodních zážitcích.
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Květen
V květnu jsme při úterní dílně malovali na hrnečky. Kreslit na keramiku 
nebylo snadné, především tehdy, když jsme natírali celý hrníček barvou 
a nevěděli jsme, jak ho uchopit, aby se nám barvičky nerozmazaly. 
Když byla dílka hotová, zapekli jsme barvy v troubě a mohli jsme se 
těšit z povedených výrobků.

Páteční skupinu o kamarádství si připravili klienti, kteří ostatním 
nejdříve předali informace o této oblasti. Po debatě jsme si složili puz-
zle s tématickými obrázky a nakonec nám iniciátoři skupiny předvedli 
scénku na téma kamarádských vztahů.

V květnu se oba kluby společně zúčastnily Mezinárodního dětského dne 
s Městskou policií. Děti i dospělí se tak mohli dozvědět něco o naší 
činnosti a navíc si vyzkoušet různé zábavné aktivity.

V rámci další berušácké dílny jsme si vyzkoušeli práci s pečetním 
voskem. Ačkoliv se zdálo, že výrobu pečetí hravě zvládneme, nebylo 
tomu tak. Po dlouhém trénování se nám to ale nakonec podařilo a 
vznikly zajímavé výtvory.

 

Červen
1. června se slaví Mezinárodní den dětí, proto jsme chtěli pro naše 
klienty přichystat netradiční odpoledne. A protože naši klienti mají 
soutěživého ducha, uspořádali jsme pro ně soutěžní odpoledne.

V červnu jsme vyhlásili v Berušce „Měsíc bez internetu“. Na místo in-
ternetu jsme připravili dovednostní hru, která probíhala celý tento 
měsíc. Na každý den byly přichystány nejrůznější kvízy, rébusy a jiné 
zapeklité úkoly. Ti nejlepší soutěžící byli odměněni věcnými cenami.
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Září
V měsíci říjnu se měla konat vernisáž výstavy Klub mýma očima IV. Na 
této akci měly být vystaveny fotografie a další díla našich klientů. Proto 
jsme sbírali fotografie pořízené od klientů a zároveň klienti nacvičovali 
různá vystoupení, která měla celou akci doprovázet.

V září nám opět začaly výtvarné dílny. V první dílně po prázdninách 
jsme „okusili“ scrapbook nebo-li netradiční výrobu fotoalba. Získali 
jsme tak inspiraci pro to, jak naložit s vlastními fotkami z prázdnin. 
V další zářijové dílně jsme se vrátili k oblíbené aktivitě a malovali jsme 
na hrnečky.

Se začátkem školního roku jsme odstartovali páteční skupiny. A začali 
jsme více než příhodně, protože jsme se věnovali tématu „Škola volá“. 
Kromě samotného povídání o škole nás čekala také celá řada her.

Srpen
Naši klienti se o prázdninách často zkrášlovali barvičkami na tělo, pro-
to jsme se rozhodli, že pro ně uspořádáme soutěž právě v této aktivitě. 
Všechny účastníky malování moc bavilo a vznikly zajímavé a někdy až 
strašidelné výtvory. 
 
Prázdniny utekly jako voda a našim klientům začaly starosti okolo 
školy. Abychom se před nástupem do školy ještě vyřádili a zpříjemnili 
si poslední dny volna, vymysleli jsme si opět soutěž. Disciplíny nebyly 
náročné, šlo nám především o to, abychom se odreagovali, a snahu 
všech jsme ocenili sladkostmi.

Červenec
Červenec byl měsíc barev. Klienti si oblíbili malování barvičkami na 
tělo, a tak se nám téměř každý den proměňovali v roztodivná stvoření. 
Kromě barviček na tělo se hojně využívaly barvy na sklo, takže jsme do 
klubu získali spoustu nových dekorací.

Pracovnice klubu Orange nakoupily velké množství zajímavých věcí na 
žonglování. Klienti klubu Beruška neváhali a začali pravidelně trénovat 
svojí zručnost například pomocí diabola, flowersticků nebo poi. 

Oba kluby se zúčastnily festivalu sociálních služeb „Poznejme se 
navzájem“, který se konal v Aldisu. Každý návštěvník festivalu mohl 
získat informace o tom, jaké sociální služby působí v našem regionu. 
Také naše nízkoprahové zařízení propagovalo své služby, ale zároveň 
mělo připraveny i aktivity pro děti. 
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Již čtvrtým rokem se v klubu AC vystavovaly fotografie pořízené našimi 
klienty. Tato výstava nesla název „Klub mýma očima IV“. Každoročně 
fotografie zachycují nějaké téma a stejně tomu bylo i letošní rok. Ten-
tokrát se fotografování soustředilo do tří oblastí: sportování v klubu, 
jak vnímáme své okolí a akce NZDM.

Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží a po úvodním slovu vedoucí 
NZDM následovala taneční a pěvecká vystoupení klientů. Zpívalo se, 
tančilo i žonglovalo a klienti sklidili od početného obecenstva bouřlivý 
potlesk.

Říjen
V říjnu naši klienti opět pilně trénovali svá vystoupení na vernisáž Klub 
mýma očima IV. V rámci těchto příprav jsme v polovině měsíce října 
vyhlásili „Přípravný týden na AC“, aby měli budoucí účastníci dostatek 
prostoru pro vypilování svých vystoupení.

V pravidelných úterních dílnách jsme opět zkoušeli tvořit zajímavé 
věcičky. Věnovali jsme se například výrobě ozdobných placek z víček 
od piva, zkoušeli jsme techniku zvanou kašírování a na přání klientů 
jsme vytvářeli tetování tetovacími fixami.   

Téma „Vztahy a sex“ nás provázelo říjnovou páteční skupinou, protože 
povídat si o lásce a sexu bylo velké přání našich klientů. Nezůstali jsme 
jen u povídání, ale skládali jsme například puzzle a zahráli jsme si na 
Bravo poradnu.
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V první listopadové dílně jsme tvořili výrobky z fimo hmoty, což je mo-
delovací materiál podobný moduritu. Následující dílny se nesly již v du-
chu Vánoc. V první takové vánoční dílně jsme si vyrobili ozdobná zapi-
chovátka a kolíčky. Ke konci měsíce jsme vyráběli vánoční květináče 
ubrouskovou technikou.

Do pátečních skupin jsme zařadili téma „Kouření a alkohol“. Během 
této skupiny klienti mimo jiného vytvářeli koláže, které informovali 
o škodlivosti cigaret a alkoholu. V druhé skupině měsíce jsme probíra-
li téma, o které si řekli sami klienti. Nazvali jsme ho „Jak se bránit

Listopad
V Berušce jsme si vyzkoušeli dlabání dýní, což k Halloweenu 
neodmyslitelně patří. Berušky dlabání a vykrajování moc bavilo. 
Někteří zvědavci chutnali dužinu a ostatní se jen střídali při zkrášlování 
obrovských dýní. Nakonec jsme dýně rozzářili svíčkami a vystavili před 
klubem, aby se pokochali i kolemjdoucí.  

Oblíbené hry v klubu jsme si vychutnávali také v říjnu. Tentokrát byl 
tématem her americký svátek Halloween. Pro klienty jsme připravili 
zábavné činnosti. Zařadili jsme například soutěž o to, kdo dřív vytvoří 
ze svého kamaráda mumii za pomoci toaletního papíru. Děti si rovněž 
zahrály na detektivy při řešení tajemných záhad a nasmály se při řadě 
dalších zábavných aktivit. 
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Únor
Měsíc únor proběhl ve znamení graffity. Klienti měli možnost dozvědět 
se informace o graffity, které je zajímají. Vyzdviženy byly zejména 
pozitivní znaky graffity, včetně možností zákona, a nechyběl ani seznam 
legálních ploch v celém Královéhradeckém kraji.  

Začátkem tohoto měsíce jsme rozjeli novou dlouhodobou soutěž o 
hodnotné ceny pro vítěze. Soutěž se zaměřovala především na práci 
s motivací klientů. Kromě soutěžních otázek, hádanek a křížovek byly 
pro klienty připraveny i praktické úkoly. Oranžáci se na plnění jednot-
livých úkolů s nadšením vrhli, vyhledávali si informace na internetu, v 
knížkách a snažili se splnit krkolomné praktické úkoly jako třeba zava-
zování tkaniček kleštěmi.

V únoru proběhl jako tradičně Den otevřených dveří spojený s oslavou 
9. narozenin NZDM Modrý pomeranč. V odpoledních hodinách byl klub 
Orange otevřený veřejnosti. Přišli se na nás podívat naši klienti i se 
svými příbuznými.

Zprávy z Orange

Leden
Na začátku roku jsme se věnovali zajímavému tématu, kterým bylo 
těhotenství a vývoj dítěte. Klienti byli informováni o problémech v 
těhotenství, délce a trimestrech, ale také o vývoji dítěte. Pro Oranžáky 
to nakonec bylo velmi zajímavé téma, o kterém se na klubu často de-
batovalo. Velký zájem také vzbudily nové deskové hry, které přibyly od 
Vánoc (Abalone, Ubongo, Hexeto a Ligreto).

Měsíc leden se také nesl ve znamení malování barvami na sklo. Tato 
aktivita klienty velmi zaujala a všichni chtěli malovat. Jejich tvůrčím 
nápadům jsme meze nekladli, takže je klub hojně vyzdoben klient-
skými výrobky.
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Prosinec
Mikuláš s andělem a čerty zavítal také do klubu Beruška. Za těmito 
nadpřirozenými bytostmi se skrývali klienti klubu Orange. Přestrojení 
měli dokonalé, z čertů šel strach a anděl byl andělsky krásný. Tomu, 
kdo našel odvahu a něco předvedl, dal Mikuláš sladkou odměnu. 

Ani v posledním měsíci roku nechyběla dílna, která měla opravdu 
úspěch. Vyráběli jsme šperky z korálků a klienti si vyrobili krásné dárky 
pro své blízké. Poslední skupina v letošním roce si vzala na mušku 
„Zdravý životní styl“. Probrali jsme pohyb, jídlo i poruchy příjmu 
potravy.

Nejočekávanější akcí prosince byla zcela jednoznačně vánoční besíd-
ka v klubu. Klienti si již dlouho dopředu psali nápady na dárky, které 
chtěli najít pod stromečkem. Společně s dětmi jsme vybrali stromeček, 
který jsme ozdobili, aby atmosféra byla dokonalá. 

V očekávaný den jsme na stůl připravili cukroví a uvařili čaj. Po 
občerstvení jsme si zazpívali koledu a mohli jsme se vrhnout na rozba-
lování dárečků. Dárky, které děti nalezly pod stromečkem, jim udělaly 
radost. Do konce vánočního klubu všechny dárky pečlivě vyzkoušeli 
a my jsme byli spokojení, že jsme jim mohli udělat radost.

deviantům“ a řešili jsme, jak se v různých možných ohrožujících si-
tuacích zachovat.
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Březen
Tento měsíc jsme se věnovali tématu prostituce. Pro klienty byla 
vytvořena nástěnka, která obsahovala základní informace o prostituci 
(co to je, jaké má formy, jaká je historie prostituce), ale také infor-
mace o zákonech, které se k prostituci vztahují. Klienti si mohli přečíst 
rozhovory s prostitutkami, jejich příběhy, a zapojit se do diskuse o této 
problematice.

Nejzajímavější aktivitou se pro tento měsíc stala soutěž o lístky na 
hokej. Jednalo se o semifinále extraligy, ve kterém se utkal Hradec 
Králové s Ústím nad Labem. Soutěž se skládala z praktických úkolů, 
které klienti museli splnit: trefit se hopíkem do kbelíku, pomocí dvou 
špejlí přenést po vyznačené dráze míček, atd. Třetí a čtvrtý semi-
finálový zápas v hokeji nakonec shlédl jeden klient klubu Orange.

Nemohly chybět ani výtvarné workshopy, a to na tvoření valentýnských 
přáníček a výroba šperků. Klienti si přišli vyrobit náušnice, náhrdelníky 
či náramky z barevných korálků, kterými potěšili nejen sebe, ale i své 
blízké.
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Duben
V dubnu jsme se věnovali tématu domácího násilí. Klienti měli k dis-
pozici na klubu nástěnku na toto téma, mohli využívat informací od 
pracovníků a také se na cokoliv ptát.

V rámci workshopů proběhla v klubu beseda s pracovníkem Intervenčním 
centra na téma domácího násilí, kde nám vedoucí tohoto centra 
představil jejich službu, co vlastně dělají a komu pomáhají. Druhý 
workshop byl s názvem „Poznej sám sebe“. Jednalo se o výtvarné tech-
niky a povídání o tom, jak je to ve vztazích a jací vlastně jsme. Oba 
workshopy se povedly.

Druhý den velikonočních prázdnin jsme se vydali na společnou akci 
klubu Beruška a Orange, kterou byl výlet do libereckého Aquaparku. 
Prověřili jsme tobogány, vyhřívali jsme se ve vířivce, nechali jsme se 
unášet vodním proudem, v jeskyni jsme se kochali pohledem na ak-
varijní rybky, zakusili jsme „Tarzanovu stezku“ a ti odvážnější z nás se 
vrhali do vodního trychtýře. Opravdu jsme si to užili.

Květen
Vzhledem k blížícím se prázdninám jsme se tento měsíc v klubu věnovali 
netradičnímu trávení volného času. Klienti se mohli dozvědět, co je 
např. zorbing, bungee jumping, žonglování nebo skákací boty a jak se 
k těmto aktivitám dostat.
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Červen
Tentokrát jsme se zaměřili na téma Romové, jejich historie, původní 
jazyk, známé osobnosti a kultura. Klienty toto téma velmi zaujalo, 
pročítali si novou nástěnku a zároveň listovali v  učebnici romštiny a 
romsko-českém a česko-romském slovníku, které jsme na klub nově 
pořídili. 

Červnový workshop se nesl v duchu výroby z fimo hmoty. Je to hmota 
podobná modelíně, kterou je ale třeba vypálit. Klienti vyráběli korálky 
a zdobili lžičky a příbory. 

14. 6. jsme se zúčastnili festivalu sociálních služeb „Poznejme se 
navzájem“. Oba kluby sice byly zavřené, ale my jsme v Kulturním cen-
tru Aldis měli otevřený propagační stánek, kde jsme zároveň prodávali 
výrobky našich klientů.
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Červenec
Tento měsíc jsme klienty informovali o možnostech trávení volného 
času v Hradci Králové a okolí a zároveň o akcích, které mohou pod-
niknout s klubem. A pro ty, co se rozhodli trávit prázdniny s námi v 
klubu, jsme nakoupili nové žonglovací pomůcky – diabolo, flowersticky, 
poi a astrojacks. Klienti se nových věcí ihned aktivně chopili a začali 
jsme s žonglováním. 

A aby toho nebylo málo, přibyly také dva nové lenochy, což jsou 
velké válecí pytle. Jsou dobré pro relaxaci, odpočinek, ale klienti je 
využívají i k aktivitám jako je hra na kytaru nebo bonga.  Ten kdo 
nechtěl lenošit, se mohl zúčastnit turnaje ve fotbálku, který uspořádal 
pro své kamarády jeden z našich klientů. Zúčastnily se jej čtyři týmy 
a boj to byl opravdu urputný a výsledky velmi těsné.

Srpen
Na klubu bylo poměrně živo, klienti chodili každý den a hráli se zej-
ména stolní hry, a jako vždy fotbálek a šipky. Ze stolních her rozhodně 
výsadní postavení mělo Člověče nezlob se a Jungle speed, hra zaměřená 
na postřeh.

Poslední čtvrtek tohoto měsíce jsme se účastnili akce Mezinárodní den 
dětí, kterou organizovala městská policie v Šimkových sadech. Měli 
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jsme tam připravený informační stánek a také pár pěkných aktivit pro 
děti, které je s radostí všechny vyzkoušely.

Měsíc srpen se nesl v poklidu běžného provozu klubu – žonglovalo se, 
hrály se deskové hry, znovu si klienti uspořádali turnaj ve fotbálku. 
Novinkou se pro tento měsíc stalo malování barvami na tělo, podle 
internetových předloh si klienti vytvářeli různé ornamenty na rukou 
či si nechali pomalovat celý obličej do podoby nejrůznějších zvířat a 
strašidel.

Na ZŠ Sever se opět konal turnaj ve fotbale, který pořádalo Komunitní 
centrum z Okružní. Účastnil se ho i náš tým z Orange, skončili jsme 
na krásném bramborovém místě.

Září
V záři se klub Orange opět vrátil do starých kolejí školního roku, začalo 
se znovu pomáhat se školou formou doučování a výukových programů 
na počítači, proběhly 2 filmové kluby – Můj auťák brouk a Křižovatka 
smrti a nechyběl ani workshop na výrobu lžiček z fimo hmoty.

10. září se konala veřejná akce CITY JAM v areálu Mandysovy školy na 
Moravském předměstí, které se zúčastnilo přes 200 návštěvníků. Celé 
odpoledne bylo věnováno netradičním volnočasovým aktivitám, jež 
si mohl každý vyzkoušet. Zpestřením City Jamu bylo vystoupení Jana 
Bendiga, hip-hopové formace MAAT, taneční skupiny Energy 49.
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Také jsme se v tomto měsíci podíleli na akci s názvem „Týden pro níz-
koprahy“, kterou zaštiťuje Česká asociace streetwork. A jelikož naši 
klienti začali poměrně aktivně s žonglováním, uspořádali jsme veřejný 
žonglovací workshop. Celkem 14 účastníků si mohlo vyzkoušet všechno 
žonglovací náčiní a podívat se na exhibici s poi.

Říjen 
V průběhu října měli klienti možnost zúčastnit se dvou workshopů  
–  tetování na tělo a vyvolávání černobílých fotografií. Druhý workshop 
proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Klienti se dozvěděli, co vše je 
potřeba k vyvolání fotografie a sami si mohli celý postup vyzkoušet.
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Listopad
Měsíc listopad se věnoval problematice kouření a užívání marihuany. 
Program i výzdoba klubu včetně nástěnky se tak přizpůsobily tomuto 
tématu. Navíc od 15. do 19. 11. probíhal v klubu Orange preventivní 
týden na téma Kouření tabáku a marihuany. Každý den probíhala jiná 
aktivita, která měla klienty seznámit s touto problematikou a upo-
zornit je na problémy spojené s užíváním. V rámci tohoto týdne klienti 
malovali, dívali se na preventivně laděný film, vyzkoušeli si pokus s 
cigaretami (co dělá cigaretový kouř v plicích) a zahráli si hru, v rámci 
které se dozvěděli spoustu nových zajímavých věcí.
 
V listopadu jsme v klubu Orange pouštěli film Breakout, který si klienti 
sami vybrali. Velmi se jim líbil a vydrželi u něho po celou dobu promí-
tání.

Také jsme v rámci klubu hráli sociální hru „Lék na AIDS“, která zaujala 
tři naše klientky. Jednalo se o hru, kdy se klientky ptaly na příběhy 
šesti lidí, kteří se nakazili virem HIV, a poté měly rozhodnout, komu by 
zachránili život kouzelným lékem.

Dne 25. 10. se konala tradiční a poměrně velká akce „Klub mýma očima 
IV.“. Jednalo se o vernisáž fotografií z klubů (Orange i Berušky), které 
fotili sami klienti. Jako zpestření vystoupili klienti klubu Beruška s 
pěveckými a tanečními vystoupeními. Publikum včetně Oranžáků je 
ocenilo velkým potleskem. Akce se velmi povedla a všichni jsme si ji 
náramně užili.
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Prosinec
Dne 6. 12. proběhla v klubu Beruška Mikulášská besídka, které se 
zúčastnili i klienti klubu Orange. Připravili si pro Berušky překvapení 
- převlékli se za Mikuláše, anděla a čerty. Některé Berušky pořádně 
vystrašili, když je čerti chtěli strčit do již připravených pytlů. Ale na-
konec vše dobře dopadlo, Berušky zarecitovaly básničky či zazpívaly 
písničky a udobřily si jak čerty, tak i Mikuláše. Za odměnu dostaly slad-
kou nadílku. 

Poslední den Orange v roce 2010 jsme oslavili předáním vánočních 
dárků pro klienty. Na klub tak přibyly nové taneční podložky, karaoke, 
lego hra a kompaktní disky. Pohodovou atmosféru jsme si zpříjemnili 
pojídáním cukroví a povídáním si o Vánocích.
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PRACOVNÍ TÝM
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Mgr. Michaela Čermáková, DiS.
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Královéhradecký krajMinisterstvo práce 
               a 
   sociálních věcí

Město Hradec Králové

Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Aktivity klubu Orange podporuje Evropský sociální fond

Již druhým rokem běží individuální projekt „služby sociální prevence 
v Královehradeckém kraji“, který je realizovaný krajským úřadem 
Královehradekého kraje. V rámci tohoto projektu poskytuje své so-
ciální služby i NZDM Modrý pomeranč na Moravském Předměstí v 
Hradci Králové klientele starší 15 let, která je ohrožena společensky 
nežádoucími jevy, tedy klientům klubu Orange.

Projekt je financován z prostředků evropského sociálního fondu 
prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a 
státního rozpočtu ČR. 

V roce 2010 nás podpořili: 

Děkujeme Vám!
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  Kopa sport AC klub

Snowbear

   

Sport Jaka Hračky     Transport Čepek s. r. o.ZŠ Mandysova
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