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Na úvod 
 
 
Dobrý den 
 

Předkládáme vám již čtvrtou výroční zprávu Občanského sdružení Salinger.  
 
Na začátek něco o sdružení obecně. Salinger vznikl v roce 1997. S cílem poskytovat 

mladým lidem podporu v začleňování do společnosti, hájit jejich oprávněné zájmy.  
 
Abychom dosáhli obecného poslání sdružení, rozvíjíme v rámci prevence sociálně 

nežádoucích jevů u dětí a mládeže tyto činnosti: 
- volnočasové aktivity pro mladé lidi z rizikového prostředí;  
- sociální práci poskytující dětem a mládeži pomoc při zvládání obtížných životních 

situací; 
- poradenství pro děti a jejich rodiče;  
- podporou národnostních menšin; 
- vzdělávací programy pro mládež, rodiče a pedagogy zaměřené na zvýšení 

informovanosti o různých aspektech života mladých lidí v dnešní společnosti. 
 
O tom, jak se nám v minulém roce dařilo tyto cíle naplňovat, vypovídá mj. právě výroční 

zpráva. Mnohem více o kvalitě naší práce ovšem řekne spokojenost či nespokojenost těch, 
kterým je určena. 

 
Převažující kladná odezva ze strany mladých lidí nám dovoluje být v hodnocení naší 

práce optimisty, nalévá do žil energii pro další rok. A zavazuje. 
 
Abyste i vy mohli své pracovní i osobní hodnocení končit takto pozitivně vám 

za Občanské sdružení Salinger přeje  
 
 

 
Milan Šveřepa 

předseda sdružení 
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Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 
 
 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež doprovází mladé lidi  procesem 
dospívání a začleňování se do společnosti. Nabízí jim možnost trávit volný čas v prostředí 
chráněném před negativními vlivy okolí, volnočasové aktivity a pomoc v obtížných životních 
situacích.  

Centrum svou činnost zahájilo 5. února 2001 na největším hradeckém sídlišti, Moravském 
Předměstí. Centrum je členem Pracovní skupiny NZDM při České asociaci streetwork, kde se 
podílelo na vytváření Standardů NZDM. 
 
Nízkoprahové kluby 

Kluby nabízí chráněný prostor pro využívání volného času. V rámci vymezené cílové 
skupiny může do klubu přijít každý bez ohledu na jeho rasu, přesvědčení, původ atd. Pokud 
dodržuje stanovená základní pravidla (žádné násilí, žádné drogy...), má možnost využít 
prostor a zařízení klubu podle svého uvážení. Přijít a odejít může kdykoli v otevírací době. 
Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně. 

Kluby nabízí jednorázové i pravidelné volnočasové aktivity. V případě potřeby klienta 
poskytují pomoc při zvládání obtížných životních situací. Součástí nabídky je rovněž 
doučování, pomoc s přípravou do školy. 
 
Terénní beruška - klub pro děti ve věku 7 – 15 let                      

Nejprve začala klub navštěvovat asi dvacetičlněnná skupina dětí ve věku 6 – 15 let. Klub 
jim nabízel především strukturované činnosti, směřované k rozvoji mezilidských vztahů 
a hodnot, získání nových dovedností. Rozvíjela se spolupráce s dalšími institucemi, zejména 
SVP Návrat a Domino, jejichž klienti zde využívali nabídku volnočasových aktivit. 

V září 2001 byla věková hranice pro klienty Terénní berušky upravena na 7 – 15 let. 
Tradiční nabídku klubu obohatily pravidelné činnosti – keramika, sport, historický kroužek 
a doučování. Velmi využívaná byla pomoc s přípravou do školy. 

Počet kontaktů   4488 
Počet klientů 25 

 
Salinger - klub pro mládež ve věku 15 – 21 let                                    

Po úvodním období vzájemného poznávání s menší skupinou začali klienti více využívat 
i nabídku individuální pomoci v obtížích.  

Činnost v klubu určovali velkou měrou jeho klienti. Využívali především stolní fotbal, 
elektronické šipky, ale i stolní hry. Věnovali se i výtvarným činnostem. Od podzimu se 
součástí klubu stal i pravidelný filmový klub, promítající každých čtrnáct dní vybraný snímek. 

Klub Salinger poskytl prostory pro legální tvorbu sprejerů. Jeho vnitřní i vnější prostory 
zdobí kresby graffiti. 

Počet kontaktů  2166 
Počet klientů 30 
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Poradenství 
Odborná pomoc psychologa a etopeda určená dětem, které mají například výchovné nebo 

vztahové problémy. Poradenství slouží také jejich rodičům. Služba je bezplatná a anonymní. 
Poradenství je součástí centra od září 2001. Během podzimu jsme se soustředili 

na seznámení klientů nízkoprahových klubů s novou službou. Spolupráci jsme navázali 
rovněž se třemi základními školami v okolí centra.  

V rámci poradenství probíhala jak skupinová, tak individuální práce. Poradenští 
pracovníci působili buď přímo v nízkoprahových klubech. Nebo se věnovali domluveným 
konzultacím s dětmi a jejich rodiči. 

Počet kontaktů 190 
Počet klientů 15 

 
Streetwork 

Sociální práce na ulici se zaměřuje na děti a mládež, které se z nejrůznějších důvodů 
ocitají v obtížné životní situaci a nemají možnost nebo nechtějí využít služby některé 
z pomáhajících institucí. 

V roce 2001 jsme se zaměřovali především na práci s romskými dětmi a mládeží, a to 
ve dvou hradeckých lokalitách – v Okružní ulici a na Pražském Předměstí. Mimo to jsme 
pracovali rovněž se skupinami mládeže z punkerské nebo skejťácké subkultury, které se 
pohybují především v centru města. 

Hlavní činností v rámci streetworku bylo aktivní využívání volného času. Pro klienty jsme 
připravovali sportovní apod. činnosti nebo jsme podporovali (radou, pomůckami) jejich 
vlastní aktivity. Poskytovali jsme rovněž pomoc v obtížích, zejména formou podpůrného 
rozhovoru, poskytnutím informace nebo zprostředkováním další odborné pomoci. 

Počet kontaktů  511 
Počet klientů  37 

 
Spojení 
 Selicharova 1420, 500 12  Hradec Králové 12 
 049/5267249, 0776/241030 
 klub.salinger@seznam.cz 
 
Počet kontaktů v centru za rok 2001 
 

Program/Období 1. pololetí 2. pololetí Celý rok 
Terénní beruška 3127 1361 4488 
Salinger 562 1604 2166 
Streetwork 264 247 511 
Poradenství* 0 190 190 
Centrum celkem 3953 3402 7355 

 
* Poradenství funguje od září 2001 
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Podíl jednotlivých programů centra na celkovém počtu kontaktů 
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Činnost centra podpořily   Magistrát města Hradec Králové  
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
 Úřad práce Hradec Králové  
 Okresní úřad Hradec Králové 
 Univerzita Hradec Králové   
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Preventivní 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. Interaktivní 
beseda trvá dvě vyučovací hodiny.  

Za rok 2001 jsme uskutečnili celkem 319 preventivních besed pro 3 455 žáků a studentů. 
Někteří žáci a studenti se účastnili více besed na různá témata. Celkový počet kontaktů tak 
činil 6 811. 

 
Přehled uskutečněných besed 

 
Téma Počet besed Počet hodin 

Kdo jsem? 92 184 
Závislosti 86 172 
Agresivita, šikana 44 88 
Vliv médií na mladého člověka 38 76 
Vztahy, sexualita, dospívání 33 66 
Rasismus, xenofobie 26 52 
CELKEM:   
Počet besed 319 638 
Počet oslovených žáků 3 455  
Počet kontaktů 6 811  

 
 

Besedy podpořily  Magistrát města Hradec Králové 
 Okresní úřad Hradec Králové  
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací program a supervize 
 
  

Na závěr roku  jsme uspořádali odborný seminář ke kontaktní práci a supervizi 
pro pracovníky v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Tento program proběhl 
v rozsahu 60 hodin. Zúčastnilo se ho 27 pracovníků. 

 
Program podpořil  Okresní úřad Hradec Králové  
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Vzdělávání učitelů a rodičů v oblasti protidrogové prevence 
 

 
Dosud nebyl v okrese Hradec Králové realizován projekt zaměřený na práci s rodiči 

v oblasti protidrogové prevence. Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že informace 
o drogové problematice jsou velmi často nedostačující či dokonce zkreslené nejen u rodičů, 
ale i u pedagogů, vychovatelů, sociálních pracovníků… 

Cílem tohoto programu je poskytnout prostřednictvím interaktivních besed rodičům  
a učitelům informace o drogové problematice. Zároveň jim zprostředkovat kontakt na další 
zdroje informací nebo pomoci v oblasti drogových závislostí. 
 
Přehled uskutečněných programů pro rodiče a učitele 
 

Datum Místo Počet klientů Hodiny 
práce 

  1.10. ZŠ Nový Bydžov 20 (učitelé, vychovatelé) 5 
10.10. ZŠ Rašínova Nechanice 25 (učitelé, vychovatelé, soc. 

prac.) 
4 

24.10. ZŠ Chlumec nad Cidlinou 20 (rodiče, učitelé) 4 
31.10.  ZŠ Rašínova Nechanice 10 (rodiče) 5 
13.11. ZŠ Habrmanova Hradec Králové 15 (učitelé) 4 
21.11. SOŠ Stěžery 55 (rodiče) 3 
22.11. Nízkoprahové centrum 

(Selicharova ul.) 
12 (rodiče, studenti) 4 

26.11. Nízkoprahové centrum 
(Selicharova ul.) 

15 (rodiče, studenti) 4 

27.11. SOÚ služeb Hradec Králové 15 (studenti-peer program) 3 
27.11. ZŠ Smiřice 15 (rodiče, učitelé) 4 

 CELKEM 202 40 
 
 
Vzdělávací program podpořily Meziresortní protidrogová komise Úřadu vlády ČR  
  Magistrát města Hradec Králové 
 
 

Školní kluby Kamarád 
 

Školní kluby jsou určeny dětem na druhém stupni základních škol. Zaměřují se  
na  pomoc při řešení obtížných životních situací a zajištění náplně volného času.  

V prvním pololetí roku 2001 byly školní kluby Kamarád na ZŠ Bezručova a ZŠ SNP 
v Hradci Králové. Na ZŠ SNP byla činnost ukončena a od září 2001 nahrazena novým 
klubem na ZŠ  Zálabí. 

Děti nejvíce využívaly volnočasové aktivity, ale i doučování a pomoc při řešení 
náročných životních situací.  

Kluby Kamarád byly otevřeny dvakrát týdně. Bylo odpracováno celkem 283 hodin přímé 
práce a 160 hodin nepřímé práce. Celkem se uskutečnilo 451 kontaktů. 

 
Kluby Kamarád podpořil  Magistrát města Hradec Králové 
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Triangl 
 
 

Triangl nabízí mladistvému pachateli trestného činu účast v programu zaměřeném  
na rozpoznání nesprávného jednání, na podporu osobnostního růstu směrem k nalezení 
vhodných modelů chování, které nepovedou k opakování trestné činnosti. 

Program probíhá v době před vynesením rozsudku. Účast v Trianglu soud zohledňuje  
při konečném rozhodnutí o trestu. Podmínka pokračovat v programu může být součástí 
vynesení rozsudku v podobě alternativního trestu (např. podmíněný trest odnětí svobody,  
kdy během zkušební doby je odsouzený povinen účastnit se programu). 

Jednou ze základních charakteristik programu je spolupráce mnoha zúčastněných institucí. 
Salinger pro klienty Trianglu zajišťuje volnočasové aktivity. Dalšími institucemi podílejícími 
se na programu jsou Okresní úřad Hradec Králové, Středisko probační  
a mediační služby okresu Hradec Králové, Středisko výchovné péče pro mládež Domino 
v Hradci Králové a Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 

Svým způsobem jde o minimalizovanou  formu projektu Centra včasné intervence,  
který pilotně probíhá pod vedením MPSV ČR v Ostravě.  

 
Výsledky za rok 2001 

Z celkového počtu 21 klientů nedošlo u žádného k opakované trestné činnosti. 
17 klientů dokončilo program do samého konce nebo se nachází již v takovém stadiu,  

že existuje reálný předpoklad, že ho úspěšně dokončí. 
U většiny klientů se zlepšil vztah k vrstevníkům, autoritám a škole. 
Naprostá většina klientů přestala mít problémy (výchovného rázu) ve škole. 
 

Triangl podpořilo  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 
 
 

Tábory a víkendové pobyty v přírodě 
 
Od 16. do 27. července se konal již třetí 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 zúčastnilo 17 dětí. Program se skládal z kombinace her, výletů, a pokud počasí 
dovolilo, lenošení u vody. Součástí programu byla též ukázka projektu Právo na každý den 
(STREET LAW). 

Během letních prázdnin jsme ve spolupráci s okresním úřadem uspořádali 2 rekreačně 
výchovné tábory v rekreačním areálu Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Od 30. 
července do 8. srpna se tábora zúčastnilo 25 dětí, od 8. srpna do 17. srpna se tábora zúčastnilo 
35 dětí. 

Od 30. listopadu do 2. prosince jsme spolupořádali  s okresním úřadem víkendový pobyt 
pro děti a mládež na chatě Květa v Deštném v Orlických horách. Zúčastnilo se ho celkem 42 
dětí. Víkendový pobyt byl zaměřen na zimní sporty, ale také na rozvoj psychosociálních 
dovedností. 
 
Tábory a víkendovky podpořily Okresní úřad Hradec Králové  
 Magistrát města Hradec Králové 
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Ptáci na odstřel 
 
 
 Premiéra  projektu Ptáci na odstřel se uskutečnila dne 3. března 2000. Výrazně kladná 
odezva na celkem 37 představení odehraných v roce 2000 jsme se rozhodli pokračovat 
s Ptáky na odstřel i roku 2001. V jeho průběhu jsme uvedli celkem 13 představení.  
 Ptáci na odstřel jsou komponovaný pořad, tvořený historickým exkursem o romském 
etniku a kultuře, divadelní hrou a závěrečnou diskusí. Program je určen žákům a studentům 
druhého stupně základních a středních škol.  

Jde nám nejen o poskytnutí informací o historii Romů v Českých zemích. Jde nám 
především o vyvolání diskuse ke vzájemnému soužití. A tento cíl se rozhodně podařilo 
naplnit.  

Šestice romských dívek – jinak bez divadelní zkušenosti – v hlavních rolích představení 
spolu se silným příběhem a působivou hudbou nechala netečnými pouze minimum mladých 
diváků.  

Pořad vznikl ve spolupráci s Divadélkem Jesličky při ZUŠ Na Střezině.   
 
Přehled představení Ptáci na odstřel 
 
Datum Místo konání Cílová skupina Diváků 
1.2. Gymnázium Jaroměř Gymnázium Jaroměř 65 
1.2. Gymnázium Jaroměř Gymnázium Jaroměř 63 
1.2. Gymnázium Jaroměř Gymnázium Jaroměř 68 
20.4. Divadlo v Celetné -  Praha Česko-němec. konference o práci s mládeží 64 
21.11. Divadlo Jesličky – HK O. s. Salinger 21 
21.11. Divadlo Jesličky – HK ZŠ Nechanice-9.tř. 32 
3.12. Divadlo Jesličky – HK SOU Smiřice 68 
3.12. Divadlo Jesličky – HK SOU Smiřice 52 
3.12. Divadlo Jesličky – HK SOŠ Třebechovice 55 
6.12. Divadlo Jesličky – HK SOU Smiřice, SOŠ Nový Bydžov 73 
6.12. Divadlo Jesličky – HK SOŠ Stěžery, Spec. šk. pro sluchově postiž. 82 
14.12. Divadlo Jesličky – HK SOU Smiřice, SOU služeb HK 76 
14.12. Divadlo Jesličky – HK SOU Smiřice, Spec. šk. pro sluchově postiž. 79 
 CELKEM 798 

 
 
 

Ptáky na odstřel podpořily Ministerstvo kultury ČR  
 Magistrát města Hradec Králové 
 Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků 

  Phare EU 
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Graffiti v našem městě 
 
 
V červnu 2001 jsme spolu s Okresním úřadem Hradec Králové uspořádali diskusi 

na téma Graffiti v našem městě. Účastnili se pedagogové, sociální pracovníci, výtvarníci, 
zástupci policie i firem nejčastěji sprejerstvím poškozených. Přišli i tvůrci graffiti. Diskuse 
proběhla za značného zájmu médií.  

Většina přítomných se shodla na základním bodu: Graffiti jsou zcela přirozeným  
a oprávněným tvůrčím projevem dnešních mladých lidí. Graffiti samo o sobě není nijak 
škodlivou záležitostí, již je třeba postihovat a omezovat. 

V návaznosti na tuto diskusi jsme pro tvorbu sprejerů poskytli prostory klubu Salinger 
v Nízkoprahovém centru pro děti a mládež. V listopadu jsme v centru uspořádali veřejnou 
akci s názvem Zeď aneb Nástěnná malba napříč staletími, při které mohli příchozí volně 
pojednat venkovní prostory klubu Salinger. 

 
Diskusi jsme připravili spolu s  Okresním úřadem Hradec Králové 
 
Graffiti v klubu Salinger Nízkoprahového centra pro děti a mládež 
 

 
 
 
 

Mikulášská show 
 
 

Také v roce 2001 jsme se podíleli na již tradiční Mikulášské show – sešlosti čertů, andělů 
a Mikulášů na Masarykově náměstí v Hradci Králové. 

Z několika desítek Mikulášů, andělů a čertů, kteří na Masarykovo náměstí přišli, bylo 
odměněno sladkostmi a dárky od Radia OK pět nejpovedenějších. Alespoň malou laskominu 
dostaly snad všechny děti.  

 
Na Mikuláši jsme spolupracovali s  Radiem OK  
 Okresním úřadem Hradec Králové 
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Sdružení 
 
 

V roce 2001 se uskutečnily dvě valné hromady sdružení – 4. dubna a 15. prosince. 
Na obou došlo k výrazným změnám. Kromě složení výboru změnila jarní valná hromada také 
stanovy (nové sídlo a úprava cílů sdružení). Na podzim pak valná hromada odsouhlasila 
ukončení členství pasivních členů. V současné době tak má sdružení třicet šest členů.  
 
 
Výbor  
 
do 4. dubna 2001 

Mgr. Hedvika Vališová, předsedkyně  
Alena Jírová, místopředsedkyně  
Mgr. Robert Černý, hospodář  
David Drtina 
Kateřina Srpová 
Romana Jiráčková 
Jana Sonntagová 

 
od 4. dubna do 15. prosince 2001 

Milan Šveřepa, předseda 
Mgr. Martin Lazorišák, místopředseda 
Mgr. Robert Černý, hospodář 
Klára Flégrová, DiS. 
Alena Jírová 
Mgr. Martina Malíková 
Kateřina Srpová 

 
 
od 15. prosince 2001 

Bc. Milan Šveřepa, předseda 
Michaela Petruželková, DiS., místopředsedkyně 
Mgr. Robert Černý, hospodář 
Klára Flégrová, DiS. 
Bc. Alena Jírová 
Mgr. Martina Malíková 
Bc. Kateřina Srpová 

 
Revizní komise 
 
do 15. prosince 2001 

Mgr. Lukáš Nohejl 
Mgr. Martin Scháněl  
Ing. Daniel Tůma   

 
od 15. prosince 2001 

Mgr. Lukáš Nohejl 
Mgr. Hedvika Vališová  
Mgr. Michaela Kočová 
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Finanční zpráva za rok 2001 
 

Pokladna k 1. 1. 2001        15 344.20 Kč 
Banka k 1. 1. 2001 1 022.53 Kč 

- ú. č. 1080693349/0800              462.53 Kč  
- ú. č. 19-1080693349/0800         560.00 Kč  

      Celkem        16 366.73 Kč 
 
Příjmy v roce 2001 
       
      Členské příspěvky 20 130.00 Kč 

Dotace 1 805 530.80 Kč 
- MPSV ČR              702 400.00 Kč 
- MPK 49 000.00 Kč 
- MŠMT ČR                             57 000.00 Kč 
- MK ČR 20 000.00 Kč 
- ÚP Hradec Králové  20 750.00 Kč 
- MM Hradec Králové           956 618.50 Kč 
- vratka na NROS                        -237.70 Kč 

Tržbové faktury                  156 786.00 Kč 
Ostatní příjmy                              71 654.56 Kč 
 
Celkem 2 054 101.36 Kč  

 
Výdaje v roce 2001  
 

Čisté mzdy (68 zaměstnanců) 798 983.00 Kč  (tj. 11 241 hodin = 5,57 úvazku) 
  - HPP (6 zaměstnanců) 243 523.00 Kč (tj. 4 140 hodin = 2,05 úvazku) 

- OON (67 zaměstnanců)      555 460.00 Kč  (tj. 7 101 hodin = 3,52 úvazku) 
  (DPP 67 osob, 3683 h. = 1,83 úvazku) 

 (DPČ 19 osob, 3418 h. = 1,69 úvazku) 
Daň 140 282.00 Kč 

- srážková 19 387.00 Kč 
- zálohová 120 895.00 Kč 

Zdravotní a sociální pojištění  309 716.00 Kč 
- zdravotní pojištění 85 766.00 Kč   
- sociální pojištění 223 950.00 Kč 

Materiál                                       463 991.90 Kč 
Provozní režie 285 802.30 Kč 
Ostatní výdaje                               19 654.05 Kč 
 
Celkem 2 018 429.25 Kč 

 
Zůstatek 
        
       Pokladna k 31. 12. 2001 51 144.60 Kč 

Banka k 31. 12. 2001    894.24 Kč  
- ú. č. 1080693349/0800 894.24 Kč 
- ú. č. 19-1080693349/0800 zrušen 

       Celkem                                           52 038.84 Kč 
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Získané finanční prostředky za rok 2001 
 

 
Členské příspěvky  
 20 130,- Kč 
  
Dotace  
 Magistrát města Hradec Králové 
 Nízkoprahový klub pro děti a mládež 300 000,- Kč 
 Nízkoprahový klub pro děti a mládež – Centrum krizové intervence  
 300 000,- Kč 
 Preventivní aktivity O. s. Salinger  v Hradci Králové 12 618,50 Kč 
 Preventivní aktivity O. s. Salinger 290 000,- Kč 
 Preventivní aktivity O. s. Salinger – II. 27 000,- Kč 
 Preventivní aktivity pro rodiče dětí a mládeže ohrožených drogami  
 22 000,- Kč 
 Ptáci na odstřel 5 000,- Kč 
 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 
 Centrum krizové intervence 614 800,- Kč 
 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 
 Triangl 87 600,- Kč 
 
 Meziresortní protidrogová komise Úřadu vlády ČR 
 Preventivní aktivity pro rodiče dětí a mládeže ohrožených drogami  
 49 000,- Kč 
 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
 Volnočasové aktivity a provozní náklady 57 000,- Kč 
 
 Ministerstvo kultury České republiky 
 Ptáci na odstřel 20 000,- Kč 
 
 Úřad práce Hradec Králové 
 Finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených se zabezpečením  
 odborné praxe pro absolventa školy 20 750,- Kč 

 
Tržbové faktury 
 Faktura č.1: Univerzita Hradec Králové 2 500,- Kč  
 Faktura č.2: Univerzita Hradec Králové 500,- Kč  
 Faktura č.3: Český statistický úřad Hradec Králové 1 000,- Kč 
 Faktura č.4: Speciální školy pro sluchově postižené 3.000,- Kč 
 Faktura č.5: Okresní úřad Hradec Králové 120 000,- Kč 
 Faktura č.6: Okresní úřad Hradec Králové 29 786,- Kč 
 
Ostatní příjmy  
 71 654,56 Kč 
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Za spolupráci děkujeme 
 
 
Magistrátu města Hradec Králové 
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Okresnímu úřadu Hradec Králové 
Středisku výchovné péče Domino při DDÚ Hradec Králové 
Meziresortní protidrogové komisi Úřadu vlády ČR 
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje 
Ministerstvu kultury ČR 
občanskému sdružení LAXUS 
Středisku probační a mediační služby okresu Hradec Králové  
Nadaci rozvoje občanské společnosti 
Hradeckým novinám 
Mladé frontě DNES 
Radiu OK 
serveru Hradeckralove.cz 
Divadélku Jesličky při ZUŠ Na Střezině 
SPŠ stavební Hradec Králové 
Občanskému poradenskému středisku, o. p. s. 
Univerzitě Hradec Králové 
AC Clubu 
České asociaci streetwork 
 
 
Náš dík patří rovněž všem lidem, kteří svou prací přispěli k rozvoji sdružení a jeho 
aktivit. Věříme, že i v dalších letech se o ně budeme moci opřít. 
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