
ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,

rok 2004 byl v mnoha ohledech pro Občanské sdružení Sa-
linger zlomový a inspirativní. Mohu říci, že jsme si upevnili 
naši pozici na poli prevence kriminality v Hradci Králové, stali 
jsme se velmi významným a stabilním zaměstnavatelem. 

Provozovali jsme projekty, které mají dlouhodobý charakter 
a které jsou výjimečné zejména tím, že reagují na aktuální 
potřeby cílových skupin, ale i na „společenskou poptávku“.

Vyvinuli jsme velké úsilí na rozšíření projektu komunitního 
centra do další lokality v Hradci Králové, vyjednávali jsme 
nové prostory pro provoz nízkoprahového centra. Reagovali 
jsme na novelu zákona 218/2003 o odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy a rozšířili cílovou skupinu projektu Triangl. 

Pracovali jsme na vnitřním managementu organizace, na 
profesionalizaci pracovních týmů.

7. června 2004 došlo ke změně stanov sdružení a k volbě vý-
boru sdružení na následující tři roky.

Tato výroční zpráva stručně hodnotí jednotlivé realizované 
projekty a předkládá zprávu o hospodaření. Podrobnější 
informace najdete na: www.salinger.cz, kde jsou k dispozici 
závěrečné zprávy komunitního a nízkoprahového centra.  

Touto cestou děkuji zaměstnancům za jejich pracovní nasa-
zení, děkuji dobrovolníkům za jejich čas věnovaný práci v naší 
organizaci a v neposlední řadě všem partnerům a dárcům za 
podporu a spolupráci.

Mgr. Leona Sedláková
předsedkyně sdružení

Využití služeb v roce 2004:

Klub Terénní beruška: 4646 kontaktů 
Klub Salinger: 3608 kontaktů 
Sociální služby: 2513 kontaktů 
Volnočasové a navazující aktivity: 7479 kontaktů 

KOMUNITNÍ CENTRUM – PRAŽSKÁ 559,  
HRADEC KRÁLOVÉ
Poslání centra: Posláním komunitního centra je podporovat 
obyvatele romské komunity z Hradce Králové a jeho okolí. Usi-
luje o zvládání jejich životních situací a posiluje jejich vlastní 
kompetence. Tyto služby jsou poskytovány formou vzdělávacích 
a volnočasových aktivit, udržováním a upevňováním romských 
zvyků a podporou romské kultury.

Služby centra: Centrum poskytuje chráněný prostor pro trávení 
volného času, výchovně – vzdělávací a volnočasové aktivity pro 
děti a mládež ve věku 3 – 18 let, sociální služby pro dospělé 
a poradenství pro romské neziskové organizace. 

Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.

Komunitní centrum provozuje: dopolední klub pro předškolní 
děti ve věku 3 – 6 let; dva odpolední nízkoprahové kluby, jejichž 
součástí je i doučování, pomoc se školou a nápravy specifických
poruch učení – I. klub: pro děti ve věku 7 – 12 let, II. klub: pro 
mládež ve věku 12 – 18 let; terénní sociální práci – streetwork; 
poradenství v nepříznivých životních situacích, při zakládání 
a řízení romských neziskových organizací; sociálně-hygienický 
servis. 

Využití služeb v roce 2004:

Dopolední klub: 1729 kontaktů
Klub I: 1769 kontaktů
Klub II: 2226 kontaktů
Streetwork: 374 kontaktů 
Poradenství: 52 kontaktů
Sociálně-hygienický servis: 244 kontaktů

ROMSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Projekt byl realizován 10. prosince v Kulturním domě Médium 
Hradec Králové. Cílem bylo umožnit náhled do tradiční romské 
hudební kultury. Na podiu vystoupili klienti komunitního centra, 
dětský pěvecký soubor Salinger a hudební skupina Terne Čhave.

Akce se zúčastnilo cca 100 diváků.

PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT
Program preventivních aktivit působí v oblasti primární preven-
ce ve školních kolektivech. Realizujeme interaktivní besedy 
na témata vztahující se k dospívání mladého člověka. Základem 
je uvědomění si vlastních postojů a názorů, hodnot, odpověd-
nosti vůči sobě samému i ostatním v konfrontaci s normami 
a hodnotami společnosti.

Podílíme se, spolu se Střediskem výchovné péče Domino, Magis-
trátem města Hradec Králové, Městskou policií Hradec Králové, 
Policií ČR, na realizaci projektu Bezpečná třída, který poskytu-
je pomoc v řešení závažných vztahových problémů. 

Provozujeme školní klub Kamarád, který pomáhá žákům v ne-
příznivých životních situacích a poskytuje prostor pro aktivní 
trávení volného času.

HISTORICKÉ MEZNÍKY  
SALINGERU

1995 –  prvopočátky poskytování sociálních a volnočasových 
služeb neorganizovaným dětem a mládeži zakladateli 
občanského sdružení. 

1995 –  1999 – provoz nízkoprahového Klubu 6 v Šimkových 
sadech

1997 –  registrace Občanského sdružení Salinger

1998 –  zahájení projektu: Program preventivních aktivit na ško-
lách

1999 –  zahájení projektu: Triangl

2001 –  získání Pověření sociálně právní ochrany dětí

2001 –  zahájení provozu projektu: Nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež 

2002 –  zahájení projektu: Setkávání pěstounských rodin

2003 –  zahájení provozu projektu: Komunitní centrum – Praž-
ská 559, Hradec Králové

2003 –  zahájení projektu: Uplatňování standardů kvality v níz-
koprahových zařízeních Královéhradeckého kraje

POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ

Posláním sdružení je poskytovat lidem podporu v procesu jejich 
začleňování do společnosti, hájit zájmy a blaho dětí a mládeže, 
podporovat národnostní menšiny a práva sociálně znevýhodně-
ných a sociálně potřebných. 

Cílem sdružení je působit v komplexních programech prevence 
kriminality, poskytovat sociální služby a volnočasové aktivity 
neorganizovaným dětem a mládeži.

REALIZOVANÉ PROJEKTY:

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Poslání centra: Nízkoprahové centrum působí v oblasti primární 
a sekundární prevence dětí a mládeže z Hradce Králové (pře-
devším Moravského Předměstí). Doprovází je při hledání jejich 
identity, zvládání komplikovaných životních podmínek a řešení 
náročných životních situací prostřednictvím poskytovaných so-
ciálních služeb. 

Služby centra: Centrum poskytuje chráněný prostor pro trávení 
volného času, sociální služby a volnočasové aktivity pro neorga-
nizované děti a mládež ve věku 7 – 21 let.

Princip nízkoprahovosti: Služby jsou poskytovány bez omezení 
dle etnického nebo sociálního původu, názorů a přesvědčení, 
pohlaví, zdravotního stavu ani životního stylu. Mladí lidé mají 
možnost zůstat v anonymitě, bez povinnosti zapojit se do při-
pravených činností. Služby jsou  bezplatné.

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež poskytovalo v roce 
2004 své služby v rámci dvou nízkoprahových klubů: klub Terén-
ní beruška pro děti  ve věku 7 – 14 let; klub Salinger pro mladé 
lidi ve věku 14 – 21 let.

Využití služeb v roce 2004:

Interaktivní besedy:

Téma: „Kdo jsem?“: 9 besed (18 hodin)
Téma: Vliv médií na mladého člověka: 9 besed (18 hodin)
Téma: Drogy, závislosti: 10 besed (20 hodin)
Téma: Sexualita a dospívání: 27 besed (54 hodin)
Bezpečná třída: 

Téma Agresivita a šikana: 12 besed (24 hodin)

Klub Kamarád: 

Provozován dvakrát dvě hodiny týdně, průměrná návštěv-
nost byla 8 žáků.

TRIANGL
Triangl působí v oblasti sociální prevence. Nabízí alternativu 
řešení trestné činnosti (TČ) mladistvých prvopachatelů ve 
věku 12 – 18 let. Klienti jsou převážně zařazeni do projek-
tu již v době předrozsudkové. Triangl pomáhá mladistvým 
při změně životních postojů, vztahů a činností, které vedly 
k destruktivnímu jednání. Na projektu spolupracujeme s Ma-
gistrátem města Hradec Králové, Střediskem výchovné péče 
Domino, Probační a mediační službou Hradec Králové a Kraj-
ským úřadem Královéhradeckého kraje. 

Využití služeb v roce 2004:

Do Trianglu bylo zařazeno celkem 14 klientů, z toho 9 klien-
tů s majetkovou TČ, 2 s násilnou TČ, 3 se sexuálními delikty. 
Sedm klientů v průběhu roku 2004 program ukončili, z toho 
byli hodnoceni: 2 jako úspěšní, 3 částečně úspěšní, 1 neú-
spěšný pro opakovanou TČ, 1 vyřazen pro nespolupráci.

UPLATŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY V NZDM 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Projekt působí v oblasti poskytovaných služeb v nízkopraho-
vých zařízení pro děti a mládež (NZDM). 

Založili jsme pracovní skupinu s cílem zkvalitnění služeb 
prostřednictvím zavádění a uplatňování Standardů kvality 
služeb. Cíle bylo dosahováno realizací aktivit: pravidelné 
konzultace, jednotný systém vedení evidence, řízený sebe-
hodnotící proces, výcvikový program. 

Využití služeb v roce 2004:

Do projektu bylo zařazeno sedm nízkoprahových zařízení 
Královéhradeckého kraje.

Výstupem projektu je 1. verze Krajských standardů kvality 
sociálních služeb pro NZDM.

SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Projekt působí v oblasti problematiky náhradní rodinné péče. 
Ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 
organizujeme víkendové pobyty pro rodiny vykonávající 
náhradní rodinnou péči. Pro rodiče připravujeme odborné 
tématické bloky a pro děti vzdělávací a volnočasové aktivity. 

Využití služeb v roce 2004:

Realizovali jsem dva víkendové pobyty v Deštném v Orlických 
horách.

Celkem se jich zúčastnilo 12 rodin, z toho 22 dospělých 
a 44 dětí.



ZÍSKANÉ FINANČNÍ 
PŘÍSPĚVKY DLE 
JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ: 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

 Město Hradec Králové: 542 856 Kč
 Královéhradecký kraj: 465 000 Kč
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: 734 500 Kč
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR: 70 000 Kč
 Celkem: 1 812 356 Kč

Komunitní centrum – Pražská 559, Hradec Králové

 Město Hradec Králové: 644 760 Kč
 Královéhradecký kraj: 350 000 Kč
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: 843 700 Kč
 Nadace rozvoje občanské společnosti: 1 064 730 Kč
 Celkem: 2 703 390 Kč

Triangl

 Město Hradec Králové: 50 000 Kč
 Královéhradecký kraj: 15 000 Kč
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: 93 400 Kč
 Celkem: 158 400 Kč

Uplatňování standardů kvality 
v NZDM Královéhradeckého kraje

 Královéhradecký kraj: 61 600 Kč
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: 132 900 Kč

Romský předvánoční koncert
 Ministerstvo kultury ČR: 5 000 Kč
 Celkem: 5 000 Kč

Program preventivních aktivit
 Město Hradec Králové: 80 000 Kč 

KONTAKT:

Občanské sdružení Salinger
Gočárova třída 760

500 02 Hradec Králové

www.salinger.cz, www.nzdm.cz
info@salinger.cz

495 267 249
 

datum vzniku: 1. 12. 1997
registrace u Ministerstva vnitra ČR: II/s-OVS/1-34256/97/R

číslo účtu: 1080693349/0800 (Česká spořitelna, a. s.)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY:

Náklady (Kč):

Spotřeba materiálu: 667 587

Spotřeba energie: 43 598

Spotřeba ostatních 
neskladovatelných dodávek: 

27 910

Prodané zboží: 0

Opravy a udržování: 61 888

Cestovné: 36 284

Ostatní služby: 1 000 812

Mzdové náklady: 2 581 923

Zákonné sociální pojištění: 795 855

Manka a škody: 2 252

Ostatní náklady: 29 391

Náklady celkem: 5 247 500

Výnosy (Kč):

Tržby za prodané zboží: 0

Tržby z prodeje služeb: 116 950

Úroky: 6 519

Jiné ostatní výnosy: 120

Přijaté příspěvky: 14 660

Přijaté členské příspěvky: 4 200

Provozní dotace: 5 153 446

Výnosy celkem: 5 295 895

Hospodářský výsledek 
za účetní období: 

+ 48 395

Pokladna k 31. 12. 2004: 33 721 Kč
Banka k 31. 12. 2004: 22 996 Kč

Rozložení příjmů Občanského sdružení Salinger

 Státní správa: 1 879 500 Kč
 Samospráva: 2 209 216 Kč
 Nadace: 1 064 730 Kč
 Vlastní zdroje: 142 449 Kč
 Celkem: 5 295 895 Kč


