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I. Cíle a poslání OS Salinger  

Občanské sdružení Salinger začalo rozvíjet svoje činnosti na základě registrace Ministerstva vnitra 
ČR z 1.12.1997. (Úzce spolupracuje s Okresním úřadem Hradec Králové, (Úřadem města Hradec Králové 
a VŠ pedagogickou v Hradci Králové.) Sdružení je dobrovolné, nezávislé seskupení sdružující své členy 
na zák1adě společného zájmu. Vedle zkušených sociálních pracovníků jsou jeho členy především studenti 
sociálních oborů VŠ pedagogické Hradec Králové (sociální práce, etopedie, výchova mimo vyučovaní).  

Mezi základní aktivity a činnosti sdružení patří především :  
• poskytovat skupinám neorganizované a sociálně ohrožené mládeže nabídku vhodného trávení vo1ného 

času  
• práce s národnostními menšinami  
• působit především na úrovni primární, případně sekundární prevence 
• oslovovat problémové jedince  
• kontaktovat děti a mládež přímo na "ulici"  
• zajišťovat ve spolupráci s ostatními institucemi informační, poradenskou a terapeutickou pomoc  
• propagační a vzdělávací činnost se zaměřením na prevenci sociálních patologií  
• zapojit sdružení do politiky prevence kriminality oddělení sociální prevence Okresního úřadu Hradce 

Králové a modelu Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a jiných sociálně 
patologických jevů města Hradec Králové  

II. Činnost a aktivity OS Salinger v roce 1998 

V roce 1998 se činnost občanského sdružení z pohledu způsobu preventivního působení zaměřila                
do šesti okruhů: streetwork, pravidelná k1ubová činnost a tělocvična, příležitostné akce, rekreačně-
výchovné víkendové pobyty, letní rekreačně-výchovné tábory, besedy a přednášky. Z pohledu druhu 
preventivního působení se naše činnost zaměřila do oblasti prevence kriminality a jiných sociálně 
patologických jevů, prevence závislostí, nabídky vhodného způsobu trávení volného času dětí a mládeže, 
pomoc při řešení jejich problemů.  

II.l. STREEWORK  

Pravidelně jsme kontaktovali děti a mládež v místech ohrožených sociální patologií (herny, 
hospody, diskotéky, rockové kluby atd.) a snažili jsme se jim nabídnout i jiné způsoby trávení volného 
času. Podařilo se nám některé jedince zapojit do našich preventivních aktivit.  

II.2. Pravidelná klubová činnost  

Nase sdružení ve spolupráci s Okresním úřadem Hradec Kralové provozuje nízkoprahový "Klub 6", 
který se nachází v Šimkových sadech. Do tohoto zařízení mají volný přístup mladí lidé nezávisle na jejich 
věku, barvě pleti a vyznání. Musí však dodržovat některá pravidla - napříiklad: zákaz kouření, konzumace 
alkoholických nápojů, zneužívání psychotropních látek, propagace násilí, rasismu a jiných 
extremistických směrů.  

Pracovníci klubu nabízí návštěvníkům alternativní možnosti trávení volného času, odborné 
poradenství, pomoc při zvládání různých životních situací a zprostředkovávají kontakt s dalšími 
institucemi.  
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Otevírací doba klubu činila do letnich prázdnin tři dny v týdnu, od měsíce září do konce letošního 
roku pět dní. Navíc se nám podařilo otevřít i tělocvičnu a to po dva dny v týdnu vždy na hodinu a půl.  

Úspěchem je, že se klubových aktivit uúčastnilo stále více dětí. v současné době jsme v úzkém 
kontaktu asi s 80 mladými lidmi.  

II.3.  Jednorázové akce 

V roce 1998 jsme uskutečnili několik jednorázových, preventivně zaměřených akcí pro děti                     
a mládež. Tyto akce byly organizovány predevším v jarních a podzimních měsících. Jedna1o se                 
o nasledující :  
1. Koncerty pro mladé 1idi o jarních prázdninách. Dva koncerty se uskutečnily v AC Klubu                        

v Heyrovského ulici, Hradec Králové v termínech 11. a 14.2. 1998. Návštěvnost byla překvapivě velmi 
vysoká, preventivní působeni proběhlo formou osvětové činnosti.  

2. Netradiční koupaní s hudbou. Tato preventivní akce zaměřená na nabídku vhodné náplně trávení 
volného času sportovně-zábavnou formou opět nalákala velký počet účastníků.  

3. Fotbalový turnaj proti drogám pro žáky základních škol.  
4. Streetparty "Veselé grafitti" organizovaná v říjnu, ačkoli jí počasí nepřálo, také přilákala velké 

množství návštěvníků, mladých lidí, pro které byla v první řadě určená. Dětské hřiště "Na Indiánce" se 
tak může pochlubit netradiční výzdobou, která reprezentuje dnešní tvorbu mladé generace.  

5. Vodní hrátky se Salingerem byly uskutečněny při příležitosti otevření nových Městských lázní                 
v Hradci KráIové na počátku měsíce listopadu. V souvislosti s otevřením tohoto sportovně-rekreačního 
areáIu byl umožněn dětem do 18-ti let vstup od 15-ti do 21-ti hodin zdarma. Tato akce přilákala více 
než tisíc dětských návštěvníků.  

6. Pravá mikulášská show proběhla v souvislosti s tímto tradičním českým svátkem 5. prosince od 16-ti 
do 19-ti hodin na Masarykově náměstí v Hradci Králové. Opět se stala středem zájmu nejen dětí,                
ale i jejich rodičů. Show se zúčastnilo asi dva tisíce lidí.  

II.4.  Rekreačně-výchovné víkendové pobyty 

V roce 1998 uskutečnilo naše občanské sdružení celkem čtyři víkendové pobyty. Tři z nich byly 
urceny dětem a mládeži, jeden vedoucím.  

1. Jinolice (3. - 5. dubna 1998). Tohoto pobytu se zúčastnilo 12 dětí ve věku 12 -16 let. V rámci 
zážitkové pedagogiky jsme podnik1i výlet do Prachovských ska1.  

2. Machov (13. -15. listopadu 1998). Tohoto školení se zúčastnilo 14 vedoucích. Úkolem bylo nejen 
sladit používané výchovné metody a přístupy, a1e i praktický nácvik netradičních sportů a her                      
v přírodě.  

3. Mladé Buky (20. -22. 1istopadu 1998). Této akce se zúčastnilo 45 dětí ve věku 8 - 161et. Hlavní 
náplní byly sportovní aktivity v tělocvičně, ale i venku na sněhu.  

4. Obří Důl v Krkonoších (11. - 13. prosince 1998). Tento víkend byl skutečnou zátěžovou situací. 
Zúčastnily se ho děti ve věku 11 - 16 let, které si samy vařily, spaly ve spacích pytlích a podnikaly 
dlouhé turistické túry. Pobytu se zúčastnilo 30 dětí.  
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II.5.  Letní rekreačně-výchovné tábory 

V letošním roce jsme společně s Okresním úřadem a Úřadem města v Hradci Králové organizovali             
a uskutečnili dva letní výchovné tábory pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které se konaly            
v Liticích nad Orlicí. Jednalo se předevšém o děti z neúplných a rozvrácených rodin, rodin náhradních 
rodičů, osvojitelů, ale i o děti s výchovnými problémy, trestnou činností a děti romské národnosti. Dvou 
táborových běhů v termínech 3. - 12.8. a 12. - 21.8. 1998 se zúčastnilo celkem 60 dětí ve věku 6- 17 let.  

II.6.  Besedy a přednášky 

V rámci projektu "Vzlétni s námi k opravdovým krásám" jsme uskutečnili 25 komponovaných pořadů 
zaměřených na protidrogovou prevenci, které shlédlo 1533 žáků základních a středních škol našeho 
okresu. Na tento program navazovaly besedy se zaměřením na prevenci sociálních patologií.  

III. Materiální a personální zajištění aktivit OS Salinger  

Aktivity pořádané naším občanským sdružením jsou personálně zajišt'ovány odbornými pracovníky 
z Okresního úřadu Hradec Králové a Úřadu města Hradec Králové, za pomoci studentů VŠ pedagogické         
a jiných dobrovolníků. Občanské sdružení využívá nízkoprahové zařízení - "K1ub 6". Vybavení k1ubu je 
vzhledem k podpoře již zmíněných úřadů dostatečné, i když ne zcela vyhovující. Do vybaveni k1ubu patří 
stolní hry, elektronické šipky, hifi souprava, sportovní vybavení, ale i turistická výbava pro 18 dětí (stany, 
vařiče, spací pytle, karimatky , batohy), kterou nám poskytla VZP .  

III.1.  Klub 6 

"K1ub 6" se nachází v objektu Lékařské fakulty v Hradci Králové - Šimkovy sady E 34. Občanské 
sdružení má k dispozici dvě místnosti o rozloze 18 a 26 m.  

III.3.  Výbor OS Salinger 

Předseda :  Mgr .Robert Černý - sociální asistent OkÚ HK  

Místopředseda :  David Drtina - student sociální pedagogiky VŠ pedagogické HK  

Správní rada :  Mgr. Ladislav Košťál - vedoucí kanceláře přednosty OkÚ HK  
 A1ice Bartáková - studentka etopedie VŠ pedagogické HK   
 Magdaléna Botková - studentka etopedie VŠ pedagogické HK  

Revizní komise :  Leona Sedláková - studentka etopedie VŠ pedagogické HK    
 Lukáš Nohejl - student Právnické fakulty UK Praha  
 Mgr .Martin Scháněl - koordinátor preventivních aktivit ÚM HK  
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IV. Finanční zpráva  

výdaje:  vybavení + materiál  106.252,-      
 dohody o provedení práce  118.139,.      
 režijní náklady  70.648,-  

příjmy:  Úřad města HK  55.000,-     
 Okresní úřad HK  84.000,-     
 Úřad města HK  10.000,-     
 Úřad města HK  20.000,-     
 VZP ČR  55.000,.     
 Úřad města HK 40.000,-  
 Úřad města HK 12.000,.     
 Úřad města HK 10.000,-     
 Okresní úřad HK  10.011,-     
 Úřad města HK 20.000,-  

 
 

Zvláštní poděkování patří: 
 

Okresnímu úřadu Hradec Králové 
Úřadu města Hradec Králové 

Vysoké škole pedagogické HK 
Lékařské fakultě UK v HK 

Všeobecné zdravotní pojišťovně 
Komisi místní samosprávy Moravské předměstí - východ 

Správě městských sportovních zařízení HK 
AC klubu v Heyrovského ulici 

Hradeckým novinám 
Radiu OK 

Televizi GALAXIE 
Českému rozhlasu Hradec Králové 

Mléčným lahůdkám v Čelakovského ulici 
Zelenině LENA 

Potravinám ERKO 
Firmě MASTRA 

Klubu Vodního póla Slavie HK 
Divadélku Jesličky 

a všem ostatním, kteří nás podporují... 
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