Občanské sdružení Salinger
Občanské sdružení Salinger bylo založeno před pěti lety, v prosinci
1997. Jeho posláním je podporovat mladé lidi v začleňování
do společnosti a hájit jejich oprávněné zájmy.

Salinger, the non-governmental
organization,

was

founded

in December 1997. Its mission
is to support young people

Prvním projektem Salingeru byl nízkoprahový Klub 6
v Šimkových sadech, kam si našla cestu především romská mládež.
Klub byl v červnu 2000 kvůli technickému stavu objektu uzavřen.
Od samého začátku Salinger také pořádal víkendové pobyty,
letní tábory a příměstské tábory pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí.
Dělali jsme několik zábavných akcí pro veřejnost, Veselé graffiti
(1998), Olympiádu (1999), Mikulášskou show (čtyřikrát) a další.
Školní pořad Vzlétni s námi k opravdovým krásám z roku 1998
stál na počátku programu interaktivních besed pro žáky a studenty,
které probíhají dosud.
Začali jsme provozovat školní kluby Kamarád.
Od
roku
1999
se
podílíme
na
projektu
Triangl.
Připravili jsme úspěšné představení Ptáci na odstřel, věnované
romské historii.
V únoru 2001 jsme otevřeli Nízkoprahové centrum pro děti
a mládež.
V srpnu 2001 jsme získali pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Komunitní centrum - Pražská 559, projekt zahájený v roce 2002,
navazuje na naši dlouholetou spolupráci s hradeckou romskou
komunitou.

and protect

their

rights

and

project

was

interests.
Salinger´s

first

the youth center for Romany
teenagers.
Since 1998 we have been
engaged in school program,
including the workshops with
students and the school clubs.
We have been members of
the Triangl program for young
offenders since 1999.
The Youth center of Salinger
was opened in February 2001.
And the Community center –
Pražská
project

559,
of

the

Salinger,

Romany
started

in 2002.
Salinger has reached a strong
position during five years of its
activity. It runs two big projects
with

professional

workers

and is engaged in more other

Jak je vidět, Salinger je aktivní organizace. Za pět let své práce
s dětmi a mládeží v Hradci Králové si vybudoval silné postavení.
Provozuje dva velké projekty s týmy profesionálních pracovníků
a věnuje se řadě dalších aktivit.
Děkujeme vám všem, kteří nám při tom pomáháte.

activities.
Thanks to all of you, who help
us.
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Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Centrum poskytuje mladým lidem chráněný
volnočasové aktivity a pomoc v životních obtížích.

prostor,

The Youth center
The Youth center provides safe
place, leisure activities and
social assistance for young

Nízkoprahovost znamená, že užívání služby není
pro mladé lidi omezeno jiným než věkovým kritériem; etnický nebo
sociální původ, názory ani pohlaví zde nehrají roli. Pro užívání služby
není podmínkou žádná forma registrace, každý může zůstat
v anonymitě. Nemusí ani pravidelně docházet. Přitom se může
podílet na činnosti centra a ovlivňovat ji. Služby jsou poskytovány
bezplatně.

people of Hradec Králové.
There is no restriction based on
ethnical

or

social

origin,

opinions or sex for the youth to
use the services of the center;
except the age. We do not
demand

any

registration,

everyone can stay anonymous.

Nabídka centra je rozdělena do tří programů
• Terénní beruška, klub pro děti ve věku 7 – 14 let
• Salinger, klub pro mladé ve věku 14 – 21 let
• navazující aktivity

It is a free service.
There

are

three

programs

in the center:
• club for children from 7 to 14

Než se budeme věnovat jednotlivým programům, pár slov
o centru obecně.
Velkou aktivitu v roce 2002 vykazovalo centrum v odborném
rozvoji a spolupráci s dalšími institucemi:
• V únoru dva články o centru, Éthum číslo 33/2002.
• Účast
v
komunitním
plánování
sociálních
služeb
v Královéhradeckém kraji i ve městě Hradec Králové.
• 16. května návštěva z francouzského departementu Seine
et Marne doprovázená představiteli Královéhradeckého kraje.
• V prosinci příspěvek na kolokviu o poradenství pořádaném
Univerzitou Hradec Králové.
• 17. prosince jsme uspořádali setkání krajských NZDM.
Výsledkem je pravidelné setkávání, řešení praktických problémů
a k zavádění standardů do činnosti NZDM. Centrum je
koordinátorem této skupiny.
• Tři pracovníci centra absolvovali vzdělávací kurz pro práci
v NZDM.
Stěžejní je ovšem práce s mladými lidmi. Upravili jsme trochu
nabídku, kterou pro ně máme, a toto je výsledek:

years
• club for teenagers from 14 to
21 years
• other leisure activities
In 2002 the center focused
on extending its profesionality
and

cooperation

with

other

institutions:
• Two articles about center
in Éthum magazine 33/2002.
• Took

part

in

creation

of community plan in Hradec
Králové.
• May 16th the center visited
by the French department
Seine et Marne
• December

17th

the

first

meeting of all youth centers
in the Region of Hradec
Králové. It was the beggining
of regular cooperation.

Počet kontaktů v nízkoprahovém centru za rok 2002

But, the most important task is

Number of contacts in the Youth center for 2002

the work with the youth. We
have slighty changed our offer

I. / 2002
II. / 2002
2002

Celkem

Terénní beruška

Salinger

Navazující aktivity

Total

children

teenagers

other activities

6.857
4.241
11.098

2.272
1.534
3.806

3.990
2.318
6.308

595
389
984

www.salinger.cz

to them.
And this is the result:
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Club for children

Terénní beruška, klub pro děti ve věku 7 – 14 let
Terénní beruška nabízí místo ke hraní, povídání, setkání
s kamarády. Dětem také poskytuje podporu a pomoc
při zvládání jejich potíží.

Club for children between 7
and 14 years. It offers a place
for playing games and meeting
freinds. It also provides support

Děti zde hodně malují, modelují, ale také sportují a hrají hry
v přírodě. Od května pro ně máme nový ping-pongový stůl
a elektronické klávesy. V zimě jsme chodili do tělocvičny
na ZŠ M. Horákové, hrál se zejména fotbal a florbal.
Klub má otevřeno každý pracovní den od 14.00 do 18.00 hodin.

for children in need.
Children

enjoy

to

painting

there, doing sports and playing
games. Since May we have
been providing them with tabletennis

and

keyboard.

We

Počet kontaktů v Terénní berušce za rok 2002

played football and floorball in

Number of contacts in the club for children in 2002

the gym in winter.

celkem

chlapci

total

boys

girls

dayly average

new contacts

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

334
395
399
437
385
322
171
137
362
365
258

-

-

-

-

-

-

253
199
223
138
124
277
296
210

184
186
99
33
13
85
69
48

15,2
19,8
17,9
20,8
17,5
16,9
7,8
6,9
17,2
16,6
17,2

10
4
12
22
16
25
0
2
10
15
5

XII.

241

170

71

16,1

1

3.783

-

-

15,8

122

2002

děvčata denní průměr z toho nové

Opening

hours

are

from

Monday to Friday from 2 to 6
p.m.
The results of the year 2002:

s podporou / sponsors

Město Hradec Králové
Hradec Králové Municipality

Královéhradecký kraj
The Region of Hradec Králové

www.salinger.cz
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Club for teenagers

Salinger, klub pro mladé ve věku ve věku 14 až 21 let
Salinger slouží mladým lidem jako místo k setkávání, trávení
volného času. Nachází zde i podporu ve svých obtížích.

The club for teenagers from 14
to 21 years. It is a place
for meeting

Mladí si zde povídají, poslouchají hudbu, hrají stolní
fotbal nebo stolní tenis. Připravujeme pro ně hry, soutěže, výlety.
Začínající punk-rockové kapele U.N.C. jsme uspořádali první dva
koncerty. Fanouškům místního hokejového klubu jsme poskytli
zázemí pro přípravu transparentů apod.
Léto bylo obdobím úprav klubu. Škrabali a malovali jsme zdi,
stěhovali nábytek. Se vším nám naši návštěvníci pomohli.
Na podzim jsme se zapojili do akce Koncert pro Gabriel. Od září
jsme chodili do tělocvičny na ZŠ M. Horákové, kde se hrál především
fotbal.
Klub měl otevřeno každý pracovní den od 16.00 do 20.00 hodin.

spending

friends
their

and

leisure

time

there. Young people can also
find social assistance there.
The youth enjoy playing table
football, table tennis, listening
to

the

music

and

playing

games in the club.
We organized two concerts
of the new punk-rock music
group.
We also played some sports
in the gym in winter.

Počet kontaktů v klubu Salinger za rok 2002
Number of contacts in the club for teenagers in 2002

The opening hours of the club:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
2002

celkem

chlapci

děvčata

denní průměr z toho nové

total

boys

girls

dayly average

new contacts

539
560
730
829
658
674
478
476
356
487
298

503
402
432
334
338
280
334
214

326
256
242
144
138
76
153
84

24,5
28,0
34,8
39,5
31,3
35,5
21,7
25,1
22,3
22,1
21,3

12
9
18
30
13
11
14
8
7
9
8

223

159

64

18,6

6

6.308

-

-

27,5

145

Monday to Friday from 4 to 8
p.m.
Number of contact in the club

s podporou / sponsors

Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR
Ministry of Labour
and Social Affarirs

Pomozte dětem! ČT/NROS

www.salinger.cz
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The other leisure activities

Navazující aktivity
Navazující aktivity jsou pravidelné činnosti, které doplňují
základní nabídku klubů. Zpravidla se opakují v týdenních
intervalech, každá činnost přitom trvá cca 1,5 hodiny.

The

other

leisure

supplement
of the

the

clubs

activities

basic

in

the

offer
Youth

center.

Nejvíce využívané je doučování a pomoc s přípravou do školy.
Využíváme při něm jednak klasické postupy, jednak moderní
počítačové výukové programy.
Součástí navazujících aktivit bylo do června psychologické
poradenství určené dětem a rodičům. Nebylo však příliš využíváno,
kontinuální práce probíhala pouze v jednom případě. S koncem
pololetí jsme poradenství ukončili.
Mezi další navazující aktivity patřil např. kroužek moderního
tance, keramika, sport v tělocvičně.

Tutoring was the most freguent
activity. We helped children
with

Czech,

mathematics,

English etc.
Among other activities there
were

modern

dancing,

art,

sports and many other.

Přehled navazujících aktivit za rok 2002
Summary of the following activities in 2002
aktivita

kontakty

activity

contacts

doučování / tutoring
kroužek historie / history

142
39

práce s keramickou hlínou / pottery
sportovní hry / sports

69
148

aerobic
moderní tanec / modern dance

27
104

poradenství / psychological advice
I. pololetí celkem / I. half-year total

66
595

doučování / tutoring
tělocvična / sports in the gym

147
188

hra na klávesy / electronic keyboard
II. pololetí celkem / II. half-year total

54
389

celý rok / the whole year

984

s podporou / sponsors

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
Ministry of Education,
Youth and Sports

Pepsi

Malba BF Color

JAKA sport, hračky
adresa / address
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Selicharova 1420
500 12 Hradec Králové 12
nizkoprahove.centrum@salinger.cz
495 267 249, 777 041 030

www.salinger.cz
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Komunitní centrum – Pražská 559

The Community center – Pražská 559

Komunitní centrum působí přímo v cílové komunitě a reaguje na její
reálné potřeby. Jeho posláním je podpořit obyvatele komunity
ve zvládání jejich životních obtíží a posílit jejich kompetence.
Zaměřuje se hlavně na obyvatele Pražské 559, zároveň poskytuje
služby i ostatním romským komunitám v Hradci Králové a okolí.

The

Community

supports

center

the

Romany

community in Hradec Králové.
It helps its members cope with
their troubles and strenghtens
their skills.

Rok 2002 byl pro komunitní centrum především obdobím příprav
a shánění finančních prostředků.
Cílem přímé práce s klienty bylo oslovit komunitu, seznámit ji
s připravovaným centrem a získat podněty ke službám centra.
Při této terénní práci (v centru probíhaly stavební úpravy) jsme
pomáhali především s řešením obtíží se školní docházkou dětí.
Dětem jsme nabídli volnočasové aktivity, např. sportování
v tělocvičně. Po domluvě s celou komunitou jsme pro většinu dětí
připravili Mikuláše.
V roce 2002 se uskutečnilo 350 kontaktů.

The main goal of the field work
in

the

community

was

to

present the center and its offer.
We helped children with their
school duties and organized
some

leisure

activities.

St. Nicolas Eve was celebrated
within the community.
There

were

350

contacts

with the clients in the year
2002.

Komunitní centrum bylo po skončení příprav otevřeno 3. března 2003.
Dnes nabízí dopolední program pro předškolní děti (učení základním
návykům a dovednostem), odpolední klub pro děti a mládež (volnočasové
aktivity), poradenství pro dospělé a řadu navazujících činností (taneční
a hudební kroužek). Denně jej navštíví okolo dvaceti klientů.

The Community center has been
opened since March 3rd 2003.
Nowadays
it
provides
the
services
for
mothers
and
children. There is a youth club
providing leisure activities and
counselling. There are about
twenty contacts with clients every
day.

s podporou / sponsors

Královéhradecký kraj
The Region of Hradec Králové

adresa / address
Komunitní centrum – Pražská 559
Pražská 559
500 04 Hradec Králové

Nadace
Open Society Fund Praha
Open Society Fund Prague

komunitni.centrum@salinger.cz
777 807 051
Město Hradec Králové
Hradec Králové Municipality

www.salinger.cz
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Triangl

The Triangl

Triangl je program pro mladistvé pachatele trestné činnosti, který
snižuje riziko opakování delikvence.

The
the

Jednou ze základních charakteristik programu je spolupráce kurátorů pro mládež, psychologa, probační a mediační služby,
rodiny, soudu a dalších.
Jak Triangl probíhá? Kurátor pro mládež Magistrátu města
Hradec Králové nabízí vstup do programu mladistvému, který se
dopustil trestné činnosti. Pokud klient souhlasí, kurátor jemu a jeho
rodině poskytuje sociální poradenství a doprovod celým programem.
Mladistvý dochází do Střediska výchovné péče Domino,
kde s ním psycholog pracuje na osobnostním růstu a posílení
žádoucího chování (neopakování trestné činnosti). Mladistvý je
veden k převzetí odpovědnosti za svůj čin.
Zároveň pracovník Střediska probační a mediační služby Hradec
Králové uzavírá s klientem dohodu o alternativním způsobu řešení
jeho trestné činnosti. Mladiství musí uhradit spáchanou škodu.
Salinger zajišťuje pro pracovníky programu supervizní
a vzdělávací semináře.
V roce 2002 bylo do projektu zapojeno celkem 17 klientů; 2 dívky
a 15 chlapců. S 12 klienty se pracovalo již od roku 2001, pět jich
přibylo v roce 2002.
Spolupráce byla ukončena se sedmi klienty; 1 dívka a 6 chlapců.
V jednom případě byl projekt hodnocen jako velmi úspěšný.
Ve čtyřech případech lze hodnotit program jako úspěšný. V jednom
případě částečně úspěšný. V jednom případě hodnotit nelze, klient
sice spolupracoval s kurátorem, ovšem nikoli s psychologem.
Žádný z klientů, kteří Triangl absolvovali, nemá další trestnou
činnost.

Triangl

is

a

program

for young offenders. It lowers
risk

of

other

criminal

acitivity.
The Triangl program is based
on

cooperation

of

social

workers, psychologists and the
probation officers on one side
and the offender, his family,
school etc. on the other.
The

social

worker

Hradec

Králové

offers

the

of

the

Municipality

offender

the

opportunity to participate in this
program and provides a social
advice to him and his family.
The

offender

psychologist

attends
of

the

Středisko

výchovné péče Domino, who
helps

him

change

his

behaviour and values.
The

probation

officer

of

Středisko probační a mediační
služby Hradec Králové helps
the offender with the alternative
way

of

punishment.

The

offender has to disburse the
damage.
Salinger organizes educational
meetings of social workers,
probation
psychologists

officers

and

cooperating

in

Triangl.
There were 17 clients in 2002,

s podporou / sponsors

2 girls and 15 boys. 12 of them
have been in the program since
2001. The cooperation ended
with 7 clients, 1 girl and 6 boys.
In one case, the program was
evaluated as very succesfull, in

Město Hradec Králové

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Hradec Králové Municipality

Ministry of Labour and Social Affairs

four cases as succesfull. One
case

was

only

partialy

succesfull.
Nobody of these clients has
been involved in the criminal
activity since.

www.salinger.cz
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Preventivní interaktivní besedy

Primary prevention workshops

Již pátým rokem realizujeme program specifické primární prevence
založený na besedách se žáky a studenty základních a středních
škol.

We

have

been

engaged

in specific primary prevention
program based on workshops
with students of elementary

Jedná se o cyklus interaktivních besed, využívajících
psychosociální hry a maximální zapojení žáků a studentů.
Zpravidla jej zahajujeme tématem „Kdo jsem?“, zaměřeným
na poznání sebe sama i svých kamarádů a okolí. Navazují témata
specifikovaná podle oblastí, se kterými mladí přichází do styku
a které jsou pro ně potenciálně rizikové: Vliv médií na člověka, Drogy
a závislosti, Agresivita a šikana, Rasismus a xenofobie, Vztahy,
sexualita a dospívání.
Při besedách klademe důraz na osobnost každého žáka
a studenta, na utváření vlastních názorů a postojů, na přijetí
odpovědnosti za své jednání. Beseda zpravidla trvá dvě vyučovací
hodiny.
V roce 2002 jsme uskutečnili celkem 243 besed
prostřednictvím nichž jsme oslovili 4.915 žáků a studentů, tj. 5.164
kontaktů (někteří žáci či studenti absolvovali více besed, na různá
témata).

and secondary schools for five
years.
The

course

of

workshops

begins usually with the topic
Who

am

I?

(self-esteem,

perception of others). The other
topics

are

derived

from

potencial risks of the life of
youth: The influence of massmedia, Drugs and addictions,
Aggressivness
Racism

and

and

bullying,

xenophobia,

Human relations and sexuality.
During

the

emphasize

workshops
the

we

personality

of every student, forming his
own opinions and attitudes.
In the year 2002 we arranged
243

workshops

with

4915

students; that is 5164 contacts

Přehled besed za rok 2002
Summary of the workshops in 2002

(some

students

took

in more

part

workshops

with different topics).

téma besedy

počet besed

počet kontaktů

topic of workshop

number of workshops

number of contacts

Kdo jsem? / Who am I?

31

739

Agresivita / Agressivness

40

893

Rasismus / Racism

38

831

Sexualita / Sexuality

41

913

Vliv médií / Media influence

36

711

Závislosti / Addictions

57

1.077

Celkem / Total

243

5.164

s podporou / sponsor

Město Hradec Králové
e-mail

Hradec Králové Municipality

leona.sedlakova@salinger.cz

www.salinger.cz
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Vzdělávací program pro učitele a rodiče

Educational program for teachers and parents

Program vzdělávání učitelů a rodičů v primární prevenci navazuje
na naše zkušenosti z interaktivních besed se žáky a studenty.

Primary

prevention

program

provides teachers and parents
with basic informations and

Sami učitelé vyjádřili poptávku po informacích a dovednostech
uplatnitelných v protidrogové prevenci. Od roku 2001 tak učíme
pedagogy a rodiče včas rozpoznat problém jejich žáka (dítěte)
s drogou a vhodně v této situaci reagovat.
Vzdělávání probíhá na podobném principu jako interaktivní
besedy pro žáky, tedy na základě komunikačních her, výměny
informací a zkušeností. Součástí každého setkání je zprostředkování
kontaktu s institucemi protidrogové prevence.
V roce 2002 jsme uskutečnili 28 vzdělávacích setkání s 516
kontakty.

skills

to

cope

with

drug

problems.
The program has the same
base

like

the

workshops

for students:

the

interactive

games

the

exchange

and

of informations and skills.
There were held 28 workshops
with teachers and parents (516
contacts) in the year 2002.

s podporou / sponsor

Město Hradec Králové
Hradec Králové Municipality

Setkání pěstounských rodin

Meeting of foster families

Ve dnech 8. – 10. listopadu 2002 jsme zorganizovali setkání
pěstounských rodin Královéhradeckého a Pardubického kraje
v Proseči u Skutče.

We organized two meetings
of foster families in 2002.
86 children out of 35 foster

Zúčastnilo se ho 19 pěstounských rodin, tedy 31 rodičů
(pěstounů) a 56 dětí.
Zatímco děti si užívaly volnočasový program (psychosociální hry,
kreslení, vystoupení taneční skupiny Energy 49, aerobic, diskotéka),
dospělí se účastnili seminářů s psychology.
Další setkání se uskutečnilo 7. – 8. prosince 2002 na Horním
Bradle, tentokrát s osmi rodinami z Pardubického kraje (to znamená
16 rodičů (pěstounů) a 30 dětí. Program byl podobný jako u prvního
setkání.

families

of

the

Region

of

Hradec Králové and the Region
of Pardubice participated in the
leisure

program

(including

painting, disco, dancing show
and

social-psychological

games).
And their 47 foster parents took
part

in

seminaries

with psychologists.

s podporou / sponsors

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj

The Region of Pardubice

The Region of Hradec Králové

www.salinger.cz
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Školní kluby Kamarád

School clubs

Na dvou hradeckých školách se dvakrát týdně otevírá klubovna, v níž
se schází především žáci druhého stupně. Najdou zde pomoc
s učením, ale také volnočasové aktivity a hlavně prostor pro setkání
s kamarády.
Kluby Kamarád provozujeme už od roku 1999.

Students of two elementary
schools

in

Hradec

Králové

attend the clubs, where they
could prepare for their school
duties or spend their leisure
time with friends.

Základní škola Bezručova
V prvním pololetí převažovaly činnosti, při kterých si děti
vyzkoušely výtvarné techniky zpracování materiálů. Často se
debatovalo nad různými tématy – vztahy, sex, škola, rodiče. Byli
jsme s dětmi i v čajovně či opékat buřty.
Ve druhém pololetí byl největší zájem o kolektivní hry a venkovní
činnosti. Oblíbené zůstaly i nadále výtvarné aktivity.

Children
about

prefered
human

debates
relations,

sexuality, school, parents etc.
Other

activities

were

sport

and art.
English language was the most
frequent topic of tutoring.

Základní škola Zálabí
Děti si nejčastěji přicházely popovídat a zahrát si hry, při kterých
se mohly pobavit a vzájemně se poznat. Navštěvovali jsme bazén,
hráli hry venku. Probíhalo zavedené doučování, převážně angličtiny.
Na pořad přišly i různé výtvarné činnosti.

results see below

Výsledky školních klubů Kamarád v roce 2002
Resulsts of school clubs for 2002
škola

stálých klientů

kontakty

school

clients

contacts

5

383

ZŠ Bezručova

7

366

celkem / total

12

749

ZŠ Zálabí

s podporou / sponsor

Město Hradec Králové
Hradec Králové Municipality

Struktura činností ve školních klubech Kamarád v roce 2002
Activity structure of school clubs in the year 2002

14,5%

výtvarné / 20%
art

3%
55,5%

hry /
games
sport

77%
30%

doučování / tutoring

diskuze / debates

zábava / leisure act.

www.salinger.cz
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Letní tábory

Summer camps

V létě 2002 jsme spolu s Okresním úřadem Hradec Králové
uspořádali dva letní rekreačně-výchovné tábory pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Konaly se ve Sněžném v Orlických
horách v době od 31. července do 17. srpna.
Táborů, pro něž Salinger poskytl sportovní a další vybavení,
se zúčastnilo celkem 59 dětí.

In summer 2002 we organised
together with the District of
Hradec Králové two summer
camps for 59 children dealing
with

inconvenient

living

conditions.

ve spolupráci / with cooperation of
Okresní úřad Hradec Králové
District of Hradec Králové

Mikulášská show
Ve spolupráci se Správou městských sportovišť Hradec Králové jsme
uspořádali již čtvrtou Mikulášskou show.
Tentokrát se nekonala na Masarykově náměstí a nesešly se
na ní davy čertů, andělů a Mikulášů, nýbrž v městských lázních
a přišel vodník. Akce se zúčastnila asi dvě sta dětí.

St. Nicolas Eve
This was the forth St. Nicolas
Eve we organized.
The

St.

Nicolas

Eve

was

celebrated with two hundred
children in The Municipall Spa
in Hradec Králové.

www.salinger.cz
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Výkaz zisku a ztráty

Income statement

účetní období: rok 2002; v Kč / accounting period: the year 2002; CZK
Spotřeba materiálu / Consumption of material

328.989,-

Spotřeba energie / Consumption of energy

12.834,-

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek / Other consumption

18.561,-

Prodané zboží / Saled goods

28.580,-

Opravy a udržování / Repairs and maintenance

21.074,-

Cestovné / Travelling expenses

18.454,-

Ostatní služby / Other services

306.180,-

Mzdové náklady / Personal expenses

1.353.420,-

Zákonné sociální pojištění / Legal social insurance

332.016,-

Daň silniční /

2.500,-

Ostatní náklady / Other expenses

18.453,-

Náklady celkem / Total expenses

2.441.061,-

Tržby za prodané zboží / Revenues from sale of goods

32.867,-

Úroky / Interests

1.936,-

Jiné ostatní výnosy / Other revenues

267.798,-

Přijaté příspěvky / Accepted contributions

46.000,-

Přijaté členské příspěvky / Membership fees

2.700,-

Provozní dotace / Operational funding

2.067.035,-

Výnosy celkem / Total profits

2.418.336,-

Hospodářský výsledek za účetní období / Profit of current accounting period

Pokladna
1. 1. 2002
31. 12. 2002
Banka
(ú.č. 1080693349/0800)
1. 1. 2002
31. 12. 2002
(ú.č. 3500500400/2400)
1. 1. 2002
31. 12. 2002

www.salinger.cz

- 22.725,-

51.144,60
1.031,10

894,24
57.804,75
0,00
54.113,73
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Přijaté příspěvky a dotace v roce 2002
Accepted funding and contributions
Kč / CZK
Město Hradec Králové / Hradec Králové Municipality

797.000,-

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

486.000,-

Program preventivních aktivit

183.000,-

Preventivní aktivity pro rodiče dětí a mládeže ohrožených drogami

43.400,-

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky v Královéhradeckém kraji

49.600,-

Triangl

35.000,-

Královéhradecký kraj / The Region of Hradec Králové

438.900,-

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

253.900,-

Navazující aktivity Nízkoprahového centra pro děti a mládež

30.000,-

Komunitní centrum – Pražská 559, Hradec Králové

155.000,-

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Ministry of Labour and Social Affairs

673.200,-

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

598.800,-

Triangl

74.400,-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Ministry of Education, Youth and Sports

60.000,-

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Ministerstvo kultury ČR / Ministry of Culture

14.000,-

Výchovně vzdělávací program zaměřený na partnerské vztahy a přípravu k rodičovství
Úřad práce Hradec Králové / Employment agency Hradec Králové

22.000,-

Dohoda o úhradě nákladů spojených se zajištěním odborné praxe absolventa
Nadace Open Society Fund Praha

75.000,-

Komunitní centrum – Pražská 559, Hradec Králové
„Pomozte dětem!“ – ČT / NROS

125.000,-

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Celkem / Total

2.205.100,-

Zaměstnanci – statistické údaje za rok 2002
Employees – statistic data for 2002

druh poměru

muži

ženy

celkem

men

women

total

úvazky

hlavní pracovní poměr

6

4

10

5,5

dohoda o pracovní činnosti

5

7

12

1,0

dohoda o provedení práce

16

36

52

1,5

Celkový počet zaměstnanců

20

38

58

8,0

www.salinger.cz
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Občanské
sdružení
Salinger
děkuje
všem
spolupracujícím organizacím a spřáteleným lidem:

sponzorům,

We thank to all our sponsors,
cooperating

organizations

and friendly people.

Město Hradec Králové
Královéhradecký kraj

And

also

every

emloyee

and volunteer.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
„Pomozte dětem!“ ČT / NROS
Nadace Open Society Fund Praha
Okresní úřad Hradec Králové, in memoriam
Pardubický kraj
Malba BF Color, Hradec Králové
JAKA – sport, hračky, Hradec Králové
Středisko výchovné péče pro mládež Domino, Hradec Králové
Středisko probační a mediační služby, Hradec Králové
Laxus, o.s.
pan Ivan Škaloud, AC club Hradec Králové
Správa městských sportovišť Hradec Králové
TV Puls
Hradecké noviny
Mladá fronta Dnes
Právo

Také děkujeme všem svým zaměstnancům a dobrovolníkům,
kteří přispívají k dobrému chodu našeho sdružení.
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registrace / registration
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