Úvodní slovo

Váení pøátelé,
pøedkládáme Vám výroèní zprávu Obèanského sdruení Salinger za rok 2005. Rádi
bychom Vás informovali o realizaci projektù a hospodaøení se získanými finanèními
prostøedky.
Výroèní zpráva bilancuje uplynulý rok a pøi této pøíleitosti mùeme zmínit významné
kroky, které sdruení uèinilo. V prvé øadì je dùleité zdùraznit, e sdruení provozuje
projekty, které mají dlouhodobý charakter. Jedná se o projekty Nízkoprahové zaøízení
pro dìti a mláde (NZDM) Modrý pomeranè, Komunitní centrum Amaro Phurd, Triangl
a Setkávání pìstounských rodin. Neustále usilujeme o zvýení kvality poskytovaných
slueb, které reagují na potøeby cílových skupin. Pøíkladem je zavedení terénní sociální
práce (streetwork) na Moravské Pøedmìstí v Hradci Králové, otevøení komunitního centra
v lokalitì Okruní ulice, zøízení probaèních programù pøi nízkoprahovém a komunitním
centru. Je patrné, e uvedené projekty se rozvíjí s ohledem na spoleèenskou poptávku.
V jednom pøípadì, a to v pøípadì projektu Program preventivních aktivit (interaktivní
besedy na kolách a kolní klub Kamarád), dolo k pozastavení projektu z dùvodu
dlouhodobé absence finanèních prostøedkù. Ta zpùsobila, e spolupráce se kolami
nemohla být systematická a dlouhodobá, jak tomu bylo do roku 2002, kdy pøevánou
finanèní podporu poskytoval Okresní úøad Hradec Králové. Po jeho zániku trvala potøeba
nadále se kolami spolupracovat, avak nezískali jsme potøebnou finanèní dotaci, aby
zapoèatá spolupráce byla smysluplná. Po tøech letech neúspìného hledání dostateèných
finanèních zdrojù na preventivní aktivity na kolách, jsme se rozhodli projekt pozastavit.
Dalím významným krokem bylo zahájení práce na Public relations sdruení. Dva projekty
dostaly nové názvy, na jejich vymýlení se podíleli sami klienti center. Dolo tedy
k pøejmenování projektù: Komunitní centrum na Praské a Okruní ulici v Hradci Králové
na Komunitní centrum Amaro Phurd a Nízkoprahové centrum pro dìti a mláde
na Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde (NZDM) Modrý pomeranè. Projekty získaly
svá loga.
V roce 2005 oslavilo Obèanské sdruení Salinger osmé narozeniny. K 31. 12. 05 èítala
èlenská základna 18 èlenù, výbor pracoval ve sloení Mgr. Leona Mareèková, Mgr. Lenka
Kulichová, Mgr. Martin Veèeøa. Prùmìrný evidenèní poèet zamìstnancù sdruení bylo
ve fyzických osobách: 19; prùmìrný evidenèní poèet zamìstnancù pøepoètený: 13.
Touto cestou bychom rádi podìkovali èlenùm sdruení za jejich aktivity, zamìstnancùm
za pracovní nasazení, dobrovolníkùm za jejich èas vìnovaný práci u nás a v neposlední
øadì vem partnerùm a dárcùm za podporu a spolupráci.
Mgr. Leona Mareèková
pøedsedkynì sdruení

Historické mezníky Obèanského sdruení Salinger
1995 - prvopoèátky poskytování sociálních a volnoèasových slueb neorganizovaným
dìtem a mládei zakladateli Obèanského sdruení Salinger
1995 - 1999 - provoz nízkoprahového Klubu 6 v imkových sadech
1997 - registrace Obèanského sdruení Salinger
1998 - zahájení projektu: Program preventivních aktivit na kolách
1999 - zahájení projektu: Triangl
2001 - získání Povìøení sociálnì-právní ochrany dìtí
2001 - zahájení projektu: Nízkoprahové centrum pro dìti a mláde
2002 - zahájení projektu: Setkávání pìstounských rodin
2003 - zahájení projektu: Komunitní centrum-Praská 559, Hradec Králové
2003 - 2004 realizace projektu Zavádìní a uplatòování standardù kvality v nízkoprahových
zaøízeních Královéhradeckého kraje
2005 - otevøení filiálky komunitního centra do lokality Okruní ulice a rozíøení názvu
projektu na Komunitní centrum na Praské a Okruní ulici v Hradci Králové
2005 - získání pøedbìné akreditace probaèních programù: Výchovnì-vzdìlávací program
pro dìti a mláde v nízkoprahovém centru a Výchovnì-vzdìlávací program
pro dìti a mláde v komunitním centru
2005 - nové názvy projektù:
z pùvodního: Nízkoprahové centrum pro dìti a mláde na: Nízkoprahové zaøízení
pro dìti a mláde (NZDM) Modrý pomeranè;
z pùvodního: Komunitní centrum na Praské a Okruní ulici v Hradci Králové na:
Komunitní centrum Amaro Phurd
Poslání a cíle sdruení
Poslání sdruení je poskytovat lidem podporu v procesu jejich zaèleòování do spoleènosti,
hájit zájmy a blaho dìtí a mládee, podporovat národnostní meniny a práva sociálnì
znevýhodnìných a sociálnì potøebných.
Cílem sdruení je pùsobit v komplexních programech prevence kriminality, poskytovat
sociální sluby a volnoèasové aktivity neorganizovaným dìtem a mládei.
Vznik názvu Salinger
Nechali jsme se inspirovat spisovatelem J. D. Salingerem, který ve své knize Kdo chytá
v itì popisuje situaci, která je velice blízká mylence, která vedla ke vzniku organizace:
 já si v jednom kuse pøedstavuju, jak si spousta malejch dìtí na nìco hraje na takovým
velikánským itným poli. Tisíce a tisíce malejch dìtí a nikde nikdo  jako nikdo dospìlej
 kromì mì. A já stojím na okraji nìjakýho ílenýho útesu. Mám na starosti to, e musím
chytnout kadýho, kdo by z toho útesu moh spadnout  já jen jako, e kdy utíká
a nekouká kam, musím se já od nìkud vynoøit a chytit ho. A to bych dìlal poøád. Prostì
bych chytal dìti, co si hrajou v itným poli a tak. Já vím, e je to ílenství, ale to je to
jediný, co bych dìlal doopravdy rád. Já vím, e je to ílenství 
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Realizované projekty Obèanským sdruením Salinger
Pro dobrou srozumitelnost pøiloených statistik upøesòuji, e poèet klientù ve statistice
je poèet osob, které za dané období vyuily sluby, kontakty jsou kumulované poèty
(jeden klient mùe v týdnu pøijít vícekrát a vícekrát vyuít slueb). Tedy: klient je osoba,
která spadá do cílové skupiny zaøízení a která vyuívá na základì uzavøeného kontraktu
mezi ním a zaøízením sluby daného zaøízení. Kontakt je setkání (komunikace)
pracovníka s klientem v rámci nìho probíhá poskytnutí nìkteré za slueb zaøízení.
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde
(NZDM) Modrý pomeranè
døíve projekt pod názvem
Nízkoprahové centrum pro dìti a mláde

NZDM

MODRÝ POMERANÈ

Poslání
Jsme místem, kde dìti a mláde ve vìku 7  21 let z Hradce Králové mohou spoleènì
trávit volný èas a najít pomoc a radu. Pomáháme jim najít své místo v ivotì a spoleènosti.
Motto: Doprovázíme mladé lidi na cestì k dospìlosti.
Programy NZDM:
Nízkoprahové kluby  Individuální poradenství  Terénní sociální práce
Nízkoprahové kluby
Beruka (døíve pod názvem Terénní Beruka)- klub pro dìti ve vìku 7-14 let a Orange
(døíve pod názvem Salinger)- klub pro mláde ve vìku 13  19 let let nabízí tyto sluby:
chránìný prostor
- v prostoru centra je klient chránìn pøed násilím (slovním, fyzickým) a návykovými
látkami
- klient mùe pøi dodrení pravidel, s nimi je seznámen, vyuívat prostory klubu podle
svého uváení a potøeby
volnoèasové aktivity
- vyuívány pøedevím jako prostøedek k vytvoøení dùvìry mezi pracovníkem a klientem
a k usnadnìní poskytování sociálních slueb
- poskytnutí pomùcek a vybavení pro rùzné zpùsoby vyuití volného èasu
- podpora vlastních aktivit klientù
- navazující aktivity pøipravené centrem s ohledem na zájmy a potøeby klientù
- pravidelné èinnosti nad rámec základní nabídky klubù
- víkendové pobyty a letní tábory s vyuitím pedagogiky proitku sociální sluby
- poskytnutí informace
- poradenství
- práce se skupinou
- práce s osobami blízkými
- zprostøedkování návazné pomoci a doprovod na cestì za ní
- specifické poradenství: douèování, náprava specifických poruch uèení (individuální
pøístup, poradenství)
- preventivní programy
Individuální poradenství
Nabízí mládei ve vìku 13 -21 let, jejich rodièùm tyto sluby:
- podpùrný rozhovor
- poradenství
- zprostøedkování kontaktu s odborníky
- doprovod
- pomoc v krizi
- poskytování informací

Terénní sociální práce (streetwork)
Nabízí mládei ve vìku 13-21 let tyto sluby:
Alternativní volnoèasové sluby
- podpora vlastních aktivit klientù
- zprostøedkování informací o monostech trávení volného èasu
- aktivity pøipravené s ohledem na zájmy a potøeby klientù

Poèet kontaktù-klub Orange- sociální sluby
Celkem
Individuální rozhovor
Práce se skupinou
Situaèní intervence
Zprostøedkování kontaktu
Poradenství
Poskytnutí informace
Krizová intervence
Doprovod

Sociální sluby
- podpùrný rozhovor
- poskytnutí informace
- zprostøedkování návazné pomoci a doprovod na cestì za ní
- poradenství
- pomoc pøi prosazování práv a zájmù
- práce se skupinou
- krizová a situaèní intervence
- práce s osobami blízkými
- preventivní programy

Poèet kontaktù-klub Orange- preventivní aktivity
Celkem
Skupinový rozhovor
Poskytnutí kondomu
Speciálnì zamìøený program
Beseda s kontaktním pracovníkem
Beseda s externím pracovníkem
Poskytnutí tìhotenského testu

Statistika NZDM Modrý pomeranè, rok 2005
Poèet kontaktù NZDM Modrý pomeranè
Beruka
Orange
celkem
Poèet klientù v nízkoprahových klubech
Beruka
Orange
celkem

mui
1300
2982
4282

eny
2223
598
2824

celkem
3523
3580
7103

mui
109
151
260

eny
100
53
153

celkem
209
204
413

Poèet kontaktù- individuální poradenství
Celkem
Krizová intervence
Poradenství
Poskytnutí informace
Podpùrný rozhovor
Poèet kontaktù-klub Beruka-sociální sluby
Celkem
Individuální rozhovor
Práce se skupinou
Situaèní intervence
Poskytnutí informace
Poradenství
Krizová intervence
zprostøedkování kontaktu
Poèet kontaktù-klub Beruka-specifické poradenství
Douèování
Individuální pøístup pøi SPU
Poradenství pøi SPU

1005
597
293
47
2
37
19
8
2

11
2
5
3
1
1428
692
637
78
13
8
1
1
422
186
5

Terénní sociální práce
monitoring
poèet kontaktù
Komunitní centrum Amaro Phurd
døíve projekt pod názvem Komunitní centrum
na Praské a Okruní ulici v Hradci Králové

mui
304
76

116
26
40
19
5
25
1
eny
166
60

celkem
470
136

komunitní centrum

AMARO PHURD

Poslání
Posláním Komunitního centra Amaro Phurd je podporovat pøísluníky královéhradecké
romské komunity. Usilovat o zvládání jejich ivotních situací, posilovat jejich vlastní
kompetence a pomáhat udrovat a upevòovat romské tradice a zvyky.
Sluby komunitního centra jsou poskytovány formou sociálních slueb, vzdìlávacích
a volnoèasových aktivit.
Umístìní slueb
Komunitní centrum Amaro Phurd poskytuje sluby ve dvou støediscích- na Praské ulici
559 a Okruní ulici 873. Provoz v komunitním centru na Praské byl do dubna celodenní.
Probíhal zde dopolední program, odpolední program- I. a II. klub, terénní sociální práce
a poradenství, sociálnì-hygienický servis (praèka se suièkou). V dubnu dolo k pøevzetí
prostor na Okruní 873. Od kvìtna se provoz rozdìlil do dvou komunitních center.
Na Praské od kvìtna probíhaly programy: dopolední program, odpolední program-I.
klub, sociálnì hygienický servis. Na Okruní od kvìtna probíhaly programy: odpolední
program- I. klub, II. klub, terénní sociální práce, poradenství.
Programy centra:
Dopolední program  Odpolední programy  Terénní sociální práce  Poradenství

Dopolední program
Sluby dopoledního programu-speciálnì-pedagogický servis- probíhaly v komunitním
centru-Praská 559. Byly urèeny pro pøedkoláky ve vìku 3 a 6 let. Pomáhaly jim rozvíjet
schopnosti a dovednosti, pøipravovaly je na bezproblémový vstup do základní koly.
Pro rodièe dìtí byly pøipraveny besídky, kde dìti prezentovaly novì naèerpané dovednosti.
Vyuívalo se i externí spolupráce s odborníky v oblasti prevence, jako napøíklad s Mìstské
policie Hradec Králové, která pøipravila program na téma orientace v dopravních
situacích. V letních mìsících se vyuívalo høitì v Kuklenách.
Odpolední programy
- I. klub: sluby urèeny pro dìti ve vìku 7-12 let, probíhaly v komunitním centruPraská 559 a Okruní 873.
- II. klub: sluby urèeny pro mláde ve vìku 12-21 let, probíhaly v komunitním centruOkruní 873.
Programy odpoledních klubù nabízely sociální sluby, vzdìlávací a volnoèasové aktivity,
výlety a víkendové pobyty.
Terénní sociální práce
Tento program byl vyuíván pøi kontaktování klientù a informování o nadcházejících
aktivitách nebo naopak k získání informací o potøebách královéhradecké komunity
a poskytování slueb v jejich pøirozeném prostøedí.
Poradenství
Sluby urèeny jednotlivcùm i romským aktivistùm. Jednalo se o pomoc v nároèných
ivotních situacích, zprostøedkování kontaktu a doprovod na odborné instituce, pomoc
pøi zakládání romských obèanských sdruení, pomoc s administrativou a v orientaci
v grantových soutìích.
Statistika Komunitní centrum Amaro Phurd, rok 2005
Poèet kontaktù-Programy komunitního centra Praská 559
mui
eny
dopolední klub (leden-prosinec)
485
894
I. odpolední klub (leden-prosinec)
998
785
II. odpolední klub (leden-duben)
755
382
douèování (leden-prosinec)
711
550

celkem
1379
1783
1137
1261

Poèet kontaktù- Programy komunitního centra Okruní 873
mui
eny
I. odpolední klub (kvìten-prosinec)
1654
945
II. odpolední klub (kvìten-prosinec)
1623
1106
douèování (záøí-prosinec)
nerozlieno

celkem
2599
2729
48

Poèet klientù celkem-komunitní centrum Praská a Okruní
mui
dopolední klub
7
I. odpolední klub
40
II. odpolední klub
55
douèování
19
terénní sociální práce
102
poradenství
--sociálnì hygienický servis
1
celkem
224

eny
11
29
32
14
72
--13
171

celkem
18
69
87
33/811
1742
423
14
2554/4855

vèetnì KC-Okruní kde se nerozdìluje na mue a eny, 2zapoèítáváme pouze dìti
a mláde, 3poradenství pro dospìlé i NNO, 4bez aktivit TSP, Poradenství, Soc. hygienický
servis, 5celkový poèet klientù vech aktivit

1

Spoleèné znaky projektù NZDM Modrý pomeranè a Komunitní centrum Amaro Phurd
- sluby jsou poskytovány kadý pracovní den od pondìlí do pátku
- sluby jsou poskytovány na principu nízkoprahovosti
Princip nízkoprahovosti:
- pro vstup do zaøízení a uívání slueb neexistuje omezení podle etnického nebo
sociálního pùvodu, názorù a pøesvìdèení, pohlaví, zdravotního stavu ani ivotního
stylu
- klient má monost zùstat v anonymitì
- sluby jsou poskytovány bezplatnì
Triangl
Cílem projektu je dosaení nápravy chování dìtí a mladistvých
ve vìku 10-18 let, kteøí se dopustili provinìní nebo pøestupku,
TRIANGL
svoje provinìní pøiznávají a mají zájem svoje chování zkorigovat.
V rámci projektu se pracuje nejenom s dìtmi a mládeí,
ale i s jejich rodinami, ve kterých jsou velmi èasto naruené vztahy. Projekt Triangl je
jedineèným projektem v Èeské republice, který dlouhodobì a systematicky pracuje
s klienty na meziresortní úrovni.
Na projektu spolupracujeme s: Magistrátem Mìsta Hradec Králové, Støediskem výchovné
péèe Domino, Probaèní a mediaèní slubou Hradec Králové, Krajským úøadem
Královéhradeckého kraje.
Hodnocení práce s klientem se provádí vdy jedenkrát mìsíènì na pravidelných schùzkách
pracovní skupiny, celkové hodnocení pøi ukonèení spolupráce. Kriterii pro hodnocení
je chování klienta ve kole èi na pracoviti, jeho chování doma a samozøejmì i jeho
ochota ke spolupráci se vemi institucemi, které se na projektu podílí.
V roce 2005 bylo do projektu zapojeno celkem 20 klientù- 19 chlapcù a 1 dívka. V pìti
pøípadech byla práce s klientem a jeho rodinou ukonèena  pouze v jenom pøípadì
hodnotila pracovní skupina práci s klientem jako neúspìnou, ve dvou pøípadech
hodnotila pracovní skupina spolupráci jako úspìnou a ve dvou pøípadech jako èásteènì
úspìnou. S 15 klienty se bude nadále pracovat v následujícím roce.
Program preventivních aktivit
Program preventivních aktivit pùsobil v oblasti primární prevence ve kolních kolektivech.
Jednalo se o: interaktivní besedy, bezpeènou tøídu, kolní klub Kamarád
Interaktivní besedy byly zamìøeny na témata vztahující se k dospívání mladého èlovìka,
jako napø: sexualita a dospívání; drogy a závislosti. Základem bylo uvìdomìní si vlastních
postojù a názorù, hodnot, odpovìdnosti vùèi sobì samému i ostatním v konfrontaci
s normami a hodnotami spoleènosti.
Bezpeèná tøída poskytuje pomoc pøi øeení vztahových problémù v dìtských
a mládenických kolektivech. Realizovali jsme interaktivní besedy na téma agresivita
a ikana. Na projektu jsme spolupracovali s: Støediskem výchovné péèe Domino,
Magistrátem Mìsta Hradec Králové, Mìstskou policií Hradec Králové.
kolní klub Kamarád poskytoval prostor pro trávení volného èasu pøi Základní kole
Bezruèova ulice.
Program preventivních aktivit byl projekt, který jsme realizovali od roku 1998. Z dùvodu
dlouhodobého nedostatku finanèních prostøedkù byl projekt 31. 12. 2005 pozastaven.
Statistika Programu preventivních aktivit
Interaktivní besedy: Sexualita a dospívání- 10 besed, tj. 20 hodin, 237 kontaktù
Drogy a závislosti- 16 besed, tj. 32 hodin, 357 kontaktù
Bezpeèná tøída: Agresivita a ikana- 9 besed, tj. 18 hodin, 179 kontaktù
kolní klub Kamarád: Provozován dvakrát dvì hodiny v týdnu, prùmìrná návtìvnost
byla est ákù.
Setkávání pìstounských rodin
Víkendových pobytù se zúèastnilo 13 rodin, z toho 21 dospìlých a 41 dìtí.
Projekt pùsobí v oblasti náhradní rodinné péèe. Ve spolupráci s Krajským úøadem
Královéhradeckého kraje jsme zorganizovali dva víkendové pobyty pro rodiny
vykonávající náhradní rodinnou péèi. Pro rodièe byly pøipraveny odborné
tématické bloky a pro dìti volnoèasové aktivity

FINANÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005
NÁKLADY (Kè)
materiál
energie
opravy a udrování
cestovné
sluby
mzdové náklady
zákonné sociální pojitìní
zákonné sociální náklady
ostatní danì a poplatky
ostatní provozní náklady
CELKEM NÁKLADY
VÝNOSY (Kè)
trby z prodeje slueb
úroky
ostatní výnosy
pøijaté pøíspìvky od rodièù
pøijaté pøíspìvky  dary
pøijaté èlenské pøíspìvky
provozní dotace
Mìsto Hradec Králové
Královéhradecký kraj
MPSV ÈR
MMT ÈR
CELKEM VÝNOSY
ÚÈETNÍ ZISK (Kè)

589.870,70
91.627,40
25.641,50
39.961,00
865.268,51
2.658.117,00
827.337,00
32.200,00
450,00
45.078,39
5.175.551,50
103.200,00
3.657,42
7.869,00
10.120,00
18.632,00
3.600,00
5.039.647,00
1.180.647,00
875.000,00
2.434.000,00
550.000,00
5.186.725,42
11.173,92

Pokladna k 31. 12. 2005 (Kè)
Bankovní úèet k 31. 12. 2005

60.608,00
1.004.077,92

Závazky sdruení (Kè)
(bezúroèná pùjèka od Královéhradeckého kraje)

1.000.000,00

Stav majetku organizace k 31. 12. 2005 (Kè)
Investièní
Neinvestièní (DDHM i DNM)
Celková hodnota neinvestièního majetku sdruení
vzrostla v roce 2005 o
Náklady sdruení vynaloené na poskytování soc. slueb:
Náklady sdruení na vlastní èinnost:

Komunitní centrum Amaro Phurd
Mìsto Hradec Králové
Královéhradecký kraj
MPSV ÈR
MMT ÈR
Ostatní pøíjmy (klienti, trby, )
CELKEM
TRIANGL
Mìsto Hradec Králové
Královéhradecký kraj
MPSV ÈR
CELKEM
Program preventivních aktivit
Mìsto Hradec Králové
Ostatní pøíjmy (klienti, trby, )
CELKEM

577.791,00
425.000,00
1.386.600,00
450.000,00
3.762,49
2.843.153,49
50.000,00
20.000,00
103.000,00
173.000,00
60.000,00
2.400,00
62.400,00

Víkendové pobyty pro rodiny, které vykonávají pìstounskou péèi
Královéhradecký kraj
100.000,00
CELKEM
100.000,00
Nákup stanù na volnoèasové aktivity
Nadace Divoké Husy
CELKEM

6.563,00
6.563,00

VÝROK AUDITORA

0,00
2.398.335,10
422.570,48
5.153.473,36
22.078,14

Zdroje èerpání jednotlivých projektù (Kè):
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde Modrý pomeranè
Mìsto Hradec Králové
492.856,00
Královéhradecký kraj
430.000,00
MPSV ÈR
944.400,00
MMT ÈR
100.000,00
Ostatní pøíjmy (klienti, trby, )
1.100,87
CELKEM
1.968.356,87
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