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Kudy vedou cesty do NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý
pomeranč pomáhá dětem a mladým lidem ve
věku 7 – 21 let už více jak patnáct let. Jaká
témata se zde nejčastější řeší? Škola, rodina,
vrstevnické vztahy, situace spojené s dospívá-
ním, hledání první práce, ale také nuda a volný
čas. Jednoduše řečeno: Pracovníci pomáhají
v situacích, které jsou pro děti a mladé lidi ná-
ročné a nedokážou se s nimi sami vypořádat

nebo nevědí jak na to. A jak se vlastně děti
a dospívající do NZDM dostanou?

„Nejčastěji slýcháme, že se o klubu dozvěděli
od spolužáků nebo starších sourozenců. Někteří
říkají, že chodí často okolo a přemohla je zvě-
davost,“ přibl ižuje Lenka Zavoralová, sociální
pracovnice NZDM Modrý pomeranč. Poměrně
velké procento dětí se s touto službou seznámí
v rámci informačních programů pro školy. „V le-
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tošním roce se nám podařilo programy realizo-
vat ve všech klubech našeho střediska. Informa-
ční programy žákům i jejich učitelům přibližují
fungovánísociálně preventivníslužby interaktivní,
zábavnou formou. V tomto roce jsme tak spo-
lupracovali se ZŠ Mandysova, ZŠ Štefánikova
a Speciální základní školou v Hradci Králové,“
dodává Lenka Zavoralová. Záměrem informa-
čních programů je nejen seznámit třídní kolek-
tivy s dalšími alternativami bezpečného trávení
volného času a možnostmi řešení jejich život-
ních obtíží, ale také proniknout do povědomí
pedagogů, kteří mohou s informacemi o této
službě nadále pracovat. Další možnou cestou
do NZDM může být doporučení kurátora, so-
ciální pracovnice OSPOD nebo jiné organizace
či instituce. Docházka do zařízení je dobrovolná,
avšak může být chápána jako pozitivně hodno-
cený projev snahy v řešení situace dítěte či mla-
distvého nebo jako podpora nerizikového způ-
sobu života. V neposlední řadě mohou mládež
upoutat veřejné akce, skrze které se snažíme
ukázat, kdo jsme a v čem můžeme být pro děti
a mladé lidi prospěšní. Orange - FreeSpace je
jednou z akcí, jež je zaměřena na propagaci
terénní formy práce a každoročně probíhá v mě-
síci červnu na jednom z dětských hřišť na Mo-
ravském Předměstí. V letošním roce se také
uskuteční tradiční již 9. ročník akce s názvem
City Jam, která je věnována rodinám s dětmi
a dospívajícím. Na bohatý kulturní program
se můžete těšit 5. září u provozovny ve For-
mánkově ul ici .



den pracovnice

Trianglu
7:00 Budíček. Nejraději bych ještě spala, ale nejde

to, čeká mě dnes dlouhý den.
8:00 Už beru za kliku kanceláře v Hradci Králové.

Připravuji si pár nejdůležitějších věcí, které se mi bu-
dou jistě během dne hodit. Jedu za klientkou paní
Marii. Ta pečuje o 4 dětí a její manžel, pan Josef,
právě nastoupil do výkonu trestu. Do vězení se dos-
tal i proto, že se choval ke své ženě hrubě. Byť pan
Josef pracoval, peníze využíval pouze pro svou pot-
řebu. Na společnou domácnost a své děti vůbec fi-
nančně nepřispíval. Odchodem muže z domova se
tedy situace může začít stabil izovat, ale pan Josef
těsně před svým odchodem opět nedal své ženě
finance, které ji na péči o děti přislíbil. Paní Marie
se tak najednou ocitla ve velmi těžké situaci. Nutně
potřebovala finance na zajištění potravin a také na
autobus. Následující den měla totiž dojet k soudu.
Ten je vzdálený 50 km. Bude se zde projednávat
péče o jejího nejstaršího syna, který má vážný
mentální handicap.

9:30 Zdravím se s klientkou a probíráme, co vše-
chno potřebuje rodina rychle řešit. Zjišťujeme, že
zaměstnavatel pana Josefa vystavil chybné potvrzení
o jeho příjmech – prý si myslel, že to není důležité.
Na základě chybného potvrzení ale nyní klientka nemá
nárok na žádnou peněžitou podporu. Společně plá-
nujeme následující dny, řešíme bydlení, stravu, jed-
nání s úřady. Mezitím telefonicky naháníme zaměst-
navatele pana Josefa. Občas nám telefon zvedne,
občas ne.

13:00 Jednáme s klíčovou pracovnicí na oddělení
sociálně právní ochrany dětí. Probíráme nastalou si-
tuaci a hledáme možná řešení. Moc jich ale nenachá-
zíme. I když všichni víme, že peníze neutratila paní
Marie a že pan Josef ji nedával šanci našetřit si ně-
jakou finanční rezervu. Jednáme i s úřadem práce.
Ten nám přislíbil, že se bude snažit akutní situaci
řešit, ale k tomu nutně potřebuje správné potvrzení
o příjmech pana Josefa. Sláva! Takže cíl je jasný, do-
hnat zaměstnavatele a získat potvrzení! A to dnes!

14: 00 Už jsem zase jen s klientkou. Zkoušíme
volat zaměstnavateli, jenže telefon na druhé straně
jen nekonečně dlouho vyzvání. Zkusíme tedy zavolat
z jiného telefonního čísla a vida – na druhé straně je
najednou odezva. Domluvíme se o nutnosti vydání
správného potvrzení. Po opakovaném jednání se na-
konec zadaří a zaměstnavatel nám přinesl potvrzení.
Ale bez razítka! Jen papír z tiskárny. To nám asi stačit
nebude. Razítko si však máme zajistit samy a dojet si
do vedlejší vesnice, kde má dům, že nám to prý možná
jeho manželka orazítkuje a podepíše. Super jednání.

16:00 Spěcháme tedy pro razítko. Stojíme u dveří,
zvoníme, ale nikdo nepřichází. Asi po deseti minutách
usilovného klepání, cinkání s vyhlížením přichází
konečně paní s razítkem.

16:30 Uhoněné jsme přiběhly na úřad
práce. S platným potvrzením přicházíme
k úřednici, která se pustí do zařizování mi-
mořádné okamžité pomoci. Není sice snadné
žádost rychle zpracovat, ale díky ochotě

lidí, kteří mohli ochutnat výbornou kávu
od Café Na kole, projít si značenou stezku
nebo vyzkoušet parkour.

„Naším cílem je, aby se v řadách míst-
ních obyvatel našla alespoň malá skupina
lidí, která by naši aktivitu převzala a sama
začala realizovat různá sousedská setkání,"
přibližuje projekt Zuzana Martišková, so-
ciální pracovnice Komunitního centra ZIP.

Další setkání se koná o letních prázdni-
nách v neděli 6. 8. pod názvem „Piknik“.
Všichni, kdo holdují dobrému jídlu v příjem-
ném prostředí parku, tak mohou ochutnat,
co lahodného připravili jejich sousedé, po-
slechnout si pohodovou hudbu a jen tak
v klidu rozjímat.

Koho by nelákalo strávit nedělní teplé
odpoledne ve stínu na dece s dobrým jíd-
lem a zábavou.

(Mimo)řádný Já a Ty = Společně
v Bidlově parku

Potkat a poznat své sousedyumožňuje pro-
jekt „Já a Ty = Společně v Bidlově parku“
na Slezském Předměstí. V rámci celého
roku proběhnou čtyři akce přímo v Bidlově
parku. Novinky můžete sledovat i na Face-
booku.

Projekt „Já a Ty = Společně v Bidlově
parku“ realizuje středisko Komunitní cen-
trum ZIP. Cílem je oslovit obyvatele ulic
v jeho těsné blízkosti a společnými silami
se pokusit změnit pohled na samotný park
i na celou lokalitu Slezského Předměstí.

Během roku proběhnou čtyři akce, kdy
bude možné se potkat se svými sousedy
a strávit příjemné odpoledne.

První setkání proběhlo na konci dubna
s prozaickým názvem „ReStart“. Odstar-
tovali jsme tak nejen jaro, ale i pravidelné
setkávání. Na akci dorazilo několik desítek
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pracovnice odcházíme v 17: 15 z úřadu
práce. Paní Marie drží v rukou peníze tolik
potřebné na zítřejší cestu k soudu a k na-
koupení základních potravin.

Dnešek opravdu stál za to!
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