Výroční zpráva za rok 2000
Občanské sdružení Salinger
sociální práce a volnočasové aktivity pro děti, mládež a mladé dospělé

Občanské sdružení Salinger
Velké náměstí 153
500 03 Hradec Králové 3
salinger@seznam.cz
tel. 049/5267249 (Nízkoprahové centrum pro děti a mládež)
0777/807050 (Robert Černý)
0607/901658 (Milan Šveřepa)
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Úvodem

Vznik sdružení
Občanské sdružení Salinger vzniklo v roce 1997 na základě spolupráce Okresního úřadu
Hradec Králové, Úřadu města Hradec Králové, Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové
a dalších institucí.
Hlavní náplní této spolupráce byla sociální práce na ulici – streetwork - zaměřená na
rizikovou mládež. Její součástí byl nízkoprahový Klub 6 v Šimkových sadech, který
navštěvovala převážně romská mládež.

Cíle sdružení
-

působit především na úrovni primární a sekundární prevence sociálně nežádoucích jevů
u dětí a mládeže;

-

oslovovat děti a mládež ohrožené sociálně rizikovými jevy přímo v jejich přirozeném
prostředí;

-

poskytovat skupinám neorganizované a sociálně ohrožené mládeže nabídku smysluplného
trávení volného času;

-

pracovat s národnostními menšinami ke zvýšení jejich sebeurčení a integrace do
společnosti;

-

zajišťovat ve spolupráci s ostatními institucemi poradenskou, informační a terapeutickou
pomoc dětem, mládeži a jejich rodičům při zvládání tíživých životních situací;

-

provozovat propagační a vzdělávací činnost se zaměřením na prevenci sociálně
patologických jevů.
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Činnosti Občanského sdružení Salinger v roce 2000

Streetwork
Sociální práce na ulici se zaměřuje na skupiny dětí a mládeže, které nemají smysluplnou
náplň volného času. Tito mladí lidé jsou pro svůj způsob života více ohroženi sociálně
nežádoucími jevy. Cílem streetworku je oslovit tyto mladé lidi přímo v jejich přirozeném
prostředí a nabídnout jim smysluplnou náplň volného času a pomoc v tíživých životních
situacích.
Soustředili jsme se na hospody v centru Hradce Králové, hlavní vlakové nádraží a na
Moravské Předměstí. Za rok 2000 se podařilo nakontaktovat kolem padesáti dlouhodobých
klientů (punkeři-squateři, romská mládež a další). V rámci streetworku byly odpracovány dva
tisíce tři sta čtyřicet dvě hodiny.
Nejčastější zakázkou klientů bylo poradenství v tíživé situaci (problémy s rodiči,
ve škole, s kamarády, drogy). Na základě poptávky klientů jsme začali poskytovat také
informační servis o studentských brigádách. Součástí projektu byla také nabídka
prezervativů.Tým streetworkerů měl supervizi v rozsahu čtyřiceti osmi hodin.
Tento projekt podpořily následující instituce: Úřad města Hradec Králové, Okresní
úřad Hradec Králové, Meziresortní protidrogová komise Úřadu vlády České republiky,
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Od 1. prosince 1997 do 30. června 2000 naše sdružení, společně s Okresním úřadem
Hradec Králové, provozovalo nízkoprahový Klub 6 v Šimkových sadech. Hlavní nabídkou
klubu byly volnočasové aktivity, doučování, poradenství v krizových situacích. Cílovou
skupinu tvořily převážně romské děti a mládež. V rámci tohoto klubu bylo odpracováno šest
set osmdesát osm hodin. Klub 6 ukončil svoji činnost 30. června z důvodu nevyhovujících
prostor.
Ve spolupráci se SVP Domino při DDÚ Hradec Králové byla v červnu zahájena
individuální práce s klienty, kterou zajišťovali dva externí odborníci (psycholog a etoped) a
naši dva poradenští pracovníci.
Od září do prosince 2000 jsme měli od Střediska amatérské kultury Impuls pronajaté
prostory, v nichž kontinuálně pokračovala činnost realizovaná v bývalém Klubu 6. V tomto
klubu byly odpracovány sto osmdesát dvě hodiny.
Klienti klubu mohli také bezplatně dvakrát týdně navštěvovat tělocvičnu na SPŠ stavební
Hradec Králové. Pronájem hradil Okresní úřad Hradec Králové.
Práce etopeda a psychologa pokryla sto čtrnáct hodin. Poradenská činnost se uskutečnila
v rozsahu sto čtyřiceti hodin. Supervize tohoto projektu činila dvacet dvě hodiny.
Tuto činnost podpořily následující instituce: Okresní úřad Hradec Králové, Úřad
města Hradec Králové, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
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Školní kluby Kamarád
V prvním pololetí roku 2000 jsme provozovali školní klub Kamarád na ZŠ Bezručova
v Hradci Králové. Ve druhém pololetí byla činnost rozšířena na další dvě hradecké základní
školy – ZŠ Milady Horákové a ZŠ SNP.
Děti zde mohou strávit svůj volný čas, je jim nabízena pomoc při řešení osobních
problémů. Kluby se orientují na žáky druhého stupně, kteří již nenavštěvují školní družinu.
Ve školních klubech bylo celkem odpracováno tři sta třicet hodin.
Školní kluby Kamarád podpořil Úřad města Hradec Králové.

Interaktivní besedy
Interaktivní besedy pro žáky a studenty základních a středních škol úspěšně realizujeme
již od roku 1998. Jejich cílem je v rámci primární prevence působit proti vzniku sociálně
nežádoucích jevů u mládeže. Základem je uvědomění si vlastních postojů, hodnot,
odpovědnosti vůči sobě samému i ostatním v konfrontaci s normami a hodnotami společnosti.
Cyklus interaktivních besed začíná tématem sebevnímání, vnímání druhých. Následují
témata závislosti, sexualita, rasismus, agresivita a šikana, vliv médií na člověka.
Beseda obvykle trvá dvě vyučovací hodiny. Za rok 2000 jsme uskutečnili celkem dvě stě
osmdesát pět interaktivních besed.
Preventivní besedy podpořily následující instituce: Úřad města Hradec Králové a
Okresní úřad Hradec Králové.

Komponovaný pořad Ptáci na odstřel
Hlavním posláním našeho projektu je rozeznít v mladých srdcích ty struny, které svádí ke
společné písni, k podání ruky a touze se vzájemně poznat a pochopit.
Úvod pořadu tvoří exkurze do historie a kultury romského etnika. Následuje jevištní
kompozice Ptáci na odstřel. Děj se odehrává na Náchodsku v 18. století, kdy platil dekret
císaře Leopolda I. z roku 1697, jenž dovoloval Roma beztrestně zastřelit, romské ženy trestat
odřezáním ucha… Hra klade důraz na sílu romského folklóru v kontrastu s perzekucí a
současnými protiromskými postoji. Ve hře vystupují tři romská děvčata, což je přínosem pro
autentičnost představení. Po divadelním představení následuje diskuse s diváky, kterými jsou
nejčastěji žáci a studenti základních a středních škol. Třicet sedm představení vidělo přes dva
a půl tisíce diváků.
Za zvláštní zmínku stojí úspěšné vystoupení na přehlídce amatérských divadel v Úpici,
velmi pozitivní ohlas na mezinárodní konferenci Socialia 2000 v Hradci Králové nebo kladné
hodnocení od Nadace rozvoje občanské společnosti a Informačního centra Evropské unie
při delegaci Evropské komise v České republice.
Pořad vznikl ve spolupráci s Divadélkem Jesličky při ZUŠ Na Střezině.
Finanční podporu poskytly tyto instituce: Nadace rozvoje občanské společnosti
z prostředků Phare EU, Okresní úřad Hradec Králové, Úřad města Hradec Králové a
Okresní úřad Náchod.
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Víkendový pobyt pro experimentátory
Na chatě Bublačka u Pastvinské přehrady se ve dnech 3. – 5. listopadu sešla velmi
rozmanitá skupina dětí a mládeže sestavená z různých našich aktivit ( např.: ze streetworku,
nízkoprahového klubu, školních klubů, interaktivních besed apod. ). Hlavní náplní byla
protidrogová prevence. Tohoto víkendu se zúčastnilo celkem třicet šest dětí a sedm
vedoucích.
Finanční podporu poskytly následující instituce: Okresní úřad Hradec Králové,
Meziresortní protidrogová komise Úřadu vlády České republiky.

Letní příměstský tábor
Od 10. do 21. července se konal již druhý letní příměstský tábor, který byl určen
především dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Hlavním cílem příměstského tábora
bylo nabídnout pestrou škálu volnočasových aktivit dětem, které tráví prázdniny v Hradci
Králové.
Tábora se účastnilo dvacet dětí. Program se skládal z výletů mimo Hradec Králové (ZOO
ve Dvoře Králové, hrad Potštejn), her, sportování, koupání a návštěv místních zajímavostí
(např. Obří akvárium, Bílá věž, planetárium).
Letní příměstský tábor finančně podpořil Městský úřad Smiřice.

Letní rekreačně-výchovné tábory
Tábory pořádal Okresní úřad Hradec Králové. Naše sdružení je pomáhalo zabezpečit
po personální stránce.
Tábory se uskutečnily od 12. do 21. srpna a od 21. do 30. srpna 2000 na chatě Bublačka
u Pastvinské přehrady. Prvního tábora se zúčastnilo 32 dětí a 6 vedoucích, druhého 25 dětí a 6
vedoucích.
Tábory finančně zajišťoval Okresní úřad Hradec Králové.

Setkání rodin s dětmi v pěstounské péči
Zajišťovali jsme dohled a výchovný program pro děti z pěstounských rodin při setkání
pěstounů v Bukovině u Čisté ve dnech 16. – 17. září 2000.
Tuto činnost financovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
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Vzdělávací program
Program byl určen pracovníkům protidrogové prevence (Okresního úřadu Hradec
Králové, Úřadu města Hradec Králové, Občanského sdružení Salinger, Dětského
diagnostického ústavu Hradec Králové, K-centra, Policie ČR, škol, zdravotnických zařízení
atd.). Cílem bylo poskytnout relevantní informace o drogové problematice, o činnosti
jednotlivých institucí v oblasti protidrogové prevence a represe, naučit je vytvářet efektivní
protidrogový program v instituci, komunikovat s dětmi a mládeží.
Program v rozsahu šedesáti hodin byl určen celkem pro čtyřicet lidí.
Vzdělávací program podpořily následující instituce: Meziresortní protidrogová
komise Úřadu vlády ČR a Okresní úřad Hradec Králové.

Mikulášská show
Z několika desítek Mikulášů, andělů a čertů, které se sešly v úterý 5. prosince na
Masarykově náměstí v Hradci Králové , bylo na místě odměněno sladkostmi a dárky od Radia
OK pět nejpovedenějších. Alespoň malou laskominku od okresního úřadu dostaly snad
všechny děti. Společnost UPC štědře ocenila nejlepší práce, přihlášené do výtvarné soutěže
Všechno, co nás baví. Program uváděli Ilona Málková a Dan Rumpík z Radia OK. Největším
zážitkem pro ně byl pohled na plné náměstí a radující se děti. Podobně se vyjádřili i členové
skupiny MAXIM TURBULENC. Líbilo se jim všechno: úprava náměstí, nasvícení a nejvíc
bezvadné dětské publikum.
Na Mikulášské show jsme spolupracovali: s Radiem OK, se společnostmi UPC a
UPC Direct a s Okresním úřadem Hradec Králové.
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Personální zajištění aktivit Občanského sdružení Salinger
Velký díl činností našeho sdružení odvádí dobrovolní pracovníci, především studenti
neučitelských oborů (sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika apod.) na
Univerzitě Hradec Králové.
Do konce srpna byla ve sdružení na plný úvazek zaměstnána Mgr. Hedvika Vališová, jež
zajišťovala organizační, koordinační a administrativní činnost. Samozřejmě též pracovala
přímo s klienty – vedla besedy, nízkoprahové kluby, klub Kamarád a další. Také organizovala
setkání dobrovolníků.
Od září do konce roku tuto činnost vykonávala Mgr. Martina Malíková.
Na finančním zabezpečení tohoto pracovního místa se podílely tyto instituce: Úřad
práce Hradec Králové a Úřad města Hradec Králové.
Při realizaci našich činností spolupracujeme s odborníky z Okresního úřadu Hradec
Králové, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Univerzity Hradec Králové,
Střediska výchovné péče Domino Hradec Králové, Občanským sdružením Laxus, Českou
asociací streetwork a dalšími.

Výbor sdružení
1. 1. – 29. 2. 2000
Mgr. Hedvika Vališová, předsedkyně sdružení
Bc. Alice Bartáková, místopředsedkyně sdružení
Mgr. Robert Černý, hospodář sdružení
Bc. Leona Sedláková
David Drtina
1. 3. – 31. 12. 2000
Mgr. Hedvika Vališová, předsedkyně sdružení
Alena Jírová, místopředsedkyně sdružení
Mgr. Robert Černý, hospodář sdružení
David Drtina
Kateřina Srpová
Romana Jiráčková
Jana Sonntagová

Revizní komise
1. 1. – 31. 12. 2000
Mgr. Lukáš Nohejl
Mgr. Martin Scháněl
Ing. Daniel Tůma
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Finanční zpráva Občanského sdružení Salinger za rok 2000
Příjmy v roce 2000
Pokladna k 1. 1. 2000
731,50 Kč
Banka k 1. 1. 2000
3.157,81 Kč
- ú. č. 1080693349/0800
657,81 Kč
- ú. č. 19-1080693349/0800
2.500,- Kč
Členské příspěvky
3.550,- Kč
Dotace
999.939,50 Kč
- MPSV ČR
143.200,- Kč
- MPK
86.639,- Kč
- ÚP Hradec Králové
43.334,- Kč
- OkÚ Hradec Králové
243.326,- Kč
- ÚM Hradec Králové
333.440,50 Kč
- NROS
150.000,- Kč
Ostatní příjmy
76.435,- Kč
- tržbové faktury
49.400,- Kč
- příjmy od dětí a rodičů
17.035,- Kč
- osobní vklad
10.000,- Kč
Úroky
1.037,22 Kč
Celkem

1.084.851,03 Kč

Výdaje v roce 2000
Čisté mzdy
535.863,- Kč
- DPP
287.190,- Kč
- DPČ
162.067,- Kč
- mzdy
86.606,- Kč
Daň
126.027,- Kč
- srážková
4.980,- Kč
- zálohová
121.047,- Kč
Zdravotní a sociální pojištění
157.644,- Kč
- zdravotní pojištění
41.939,- Kč
- sociální pojištění
115.705,- Kč
Provozní náklady
248.950,30 Kč
- materiál
85.699,- Kč
- provozní režie
162.500,90 Kč
- DPH
750,40 Kč
Celkem

(tj. 8.282 hodin = 3,9 úvazku)
(tj. 3.015 hodin = 1,4 úvazku)
(tj. 3.287 hodin = 1,5 úvazku)
(tj. 1.980,5 hodiny = 1,0 úvazku)

1.068.484,30 Kč

Zůstatek
Pokladna k 31. 12. 2000
Banka k 31. 12. 2000
- ú. č. 1080693349/0800
- ú. č. 19-1080693349/0800

15.344,20 Kč
1.022,53,- Kč
462,53 Kč
560,- Kč

Celkem

16.366,73 Kč
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Přehled získaných finančních prostředků za rok 2000
Členské příspěvky
3.550,- Kč
Dotace
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Centrum krizové intervence 143.200,- Kč
Meziresortní protidrogová komise Úřadu vlády České republiky
Terénní programy pro děti a mládež ohrožené drogami 75.999,- Kč
Vzdělávací program 10.640,- Kč
Úřad práce Hradec Králové
Finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených se zabezpečením odborné praxe pro
absolventa školy 43.334,- Kč
Okresní úřad Hradec Králové
Žádost o poskytnutí dotace na realizaci protidrogové politiky 50.000,- Kč
Interaktivní protidrogové besedy a volnočasové aktivity 99.366,- Kč
Víkendový pobyt pro experimentátory 13.500,- Kč
Podíl Okresního úřadu Hradec Králové na realizaci terénních programů pro děti mládež
ohrožené drogami 56.460,- Kč
Podíl Okresního úřadu Hradec Králové na realizaci vzdělávacího programu 6.000,- Kč
Ptáci na odstřel 18.000,- Kč
Úřad města Hradec Králové
Preventivní aktivity O. s. Salinger v Hradci Králové 317.440,50 Kč
Ptáci na odstřel 16.000,- Kč
Nadace rozvoje občanské společnosti
Ptáci na odstřel 150.000,- Kč
Ostatní příjmy
Faktura č.1: Ministerstvo práce a sociálních věcí Hradec Králové - Setkání rodin s dětmi
v pěstounské péči 3.084,- Kč
Faktura č.2: Okresní úřad Náchod - Ptáci na odstřel 2.600,- Kč
Faktura č.3: Městský úřad Smiřice - Letní příměstský tábor 40.716,- Kč
Faktura č.4: Okresní úřad Náchod - Ptáci na odstřel 3.000,- Kč
Vstupné od SOŠ Stěžery 500,- Kč
Příspěvky od rodičů 5.700,- Kč
Příspěvky od rodičů 9.000,- Kč
Dobrovolné vstupné 1.835,- Kč
Osobní vklad 10.000,- Kč
Úroky
1.037,22 Kč
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Poděkování našim partnerům

Činnost sdružení v roce 2000 finančně podpořily tyto instituce:
Okresní úřad Hradec Králové
Úřad města Hradec Králové
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Nadace rozvoje občanské společnosti
Meziresortní protidrogová komise Úřadu vlády ČR
Úřad práce Hradec Králové
Městský úřad Smiřice
Okresní úřad Náchod

Dále s námi spolupracovaly tyto instituce:
Univerzita Hradec Králové
Divadélko Jesličky při ZUŠ Na Střezině
Středisko výchovné péče Domino při DDÚ Hradec Králové
Občanské sdružení Laxus
Hradecké noviny
Rádio OK
Společnosti UPC a UPC Direct
SPŠ stavební Hradec Králové
Občanské poradenské středisko, o. p. s.
Středisko amatérské kultury Impuls
Krajská hygienická stanice Hradec Králové
AC KLUB
Česká asociace streetwork

Obrovský kus kvalitní práce pro naše sdružení odvedli dobrovolní pracovníci.

Děkujeme
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