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kdo jsme?

Občanské sdružení Salinger vzniklo 1. 12. 1997 za účelem podpory mladých lidí 
na cestě k dospělosti, motivace dětí a mládeže k aktivnímu trávení volného času 
a preventivního působení proti sociálně nežádoucím jevům. 
Prvotní aktivity spočívaly zejména v provozu nízkoprahového Klubu 6, terénní 
sociální práci - streetworku a pořádání letních rekreačně-výchovných táborů. 
V současné době je Občanské sdružení Salinger aktivní, profesionální organizací 
se silným postavením na poli prevence kriminality a poskytování sociálních služeb 
Města Hradec Králové. 
Tolik k faktům. 
Jako mnoho jiných jdeme svou cestou dál. Jdeme kupředu. Máme své cíle a chceme 
je naplnit. Nejsme jen "ti, co chtějí pomáhat druhým". Nyní  jsme profesionálové 
na poli poskytování sociálních služeb. Jsme sociálními pedagogy. Jsme sociálními 
pracovníky. Jsme manažeři. Jsme ale také těmi, co mají rodiny, co mají manželky, 
manžele, přátele. Ti, co mají děti. Jsme těmi, co dělají poctivě svou práci - tu práci, 
kterou umí. Tu,kterou znají. A snad jsme také ti, co mohou bez obav složit své účty 
Vám všem - všem, kteří nás podporujete, kteří s námi spolupracujete, Vám, kteří 
nás potřebujete. 
Předkládáme Vám již 9. výroční zprávu. Předkládáme Vám zprávu, která bilancuje 
naši práci  za další uplynulý rok. 
Děkujeme Vám všem. 

Mgr. Leona Marečková
 předsedkyně sdružení
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projekty

nzdm modrý pomeranč

Poslání  
Jsme místem, kde děti a mládež ve věku 7 - 21 let z Hradce Králové mohou společně 
trávit volný čas a najít pomoc a radu v obtížné životní situaci. Pomáháme jim najít 
své místo v životě a společnosti. 

Motto: 
"Doprovázíme mladé lidi na cestě k dospělosti." 

Cílem NZDM Modrý pomeranč je prostřednictvím volnočasových aktivit 
poskytovaných v chráněném prostoru rozvíjet sociální dovednosti klientů, 
vytvářet důvěru klienta k pracovníkovi a usnadnit tak poskytování podpory 
a pomoci v obtížných životních situacích formou sociálních služeb. 
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nzdm modrý pomeranč

Pro koho jsme? 
Pro děti ve věku 7 - 14 let z Moravského Předměstí v Hradci Králové, které žijí 
v komplikovaných sociálních vztazích a nemají příliš možností, kde a jak trávit 
volný čas. 
Pro mládež ve věku 13 - 21 let z Hradce Králové, jejíž životní styl je v rozporu 
se společenskými normami a ohrožuje její zdravý vývoj, a která tráví volný čas 

z jakýchkoli důvodů na ulici. 

Jaké služby poskytujeme? 
- chráněný prostor pro trávení volného času 
- bohatá nabídka volnočasových aktivit 
- podpora v obtížných životních situacích formou sociálních služeb 
Tyto služby jsou poskytovány nejen v klubu, ale též v přirozeném prostředí 
klientů formou terénní sociální práce (streetwork.)

NZDM Modrý pomeranč poskytuje služby bez omezení podle etnického nebo 
sociálního původu, názorů a přesvědčení, pohlaví, zdravotního stavu ani 
životního stylu. Mladí lidé mají možnost zůstat v anonymitě, bez jakékoli formy 
registrace, v rámci otevírací doby mohou přijít a odejít podle svého uvážení, 
nejsou povinni zapojit se do připravených činností. Služby jsou bezplatné. 
Klienti mají možnost ovlivnit průběh služby a zapojit se vlastními aktivitami. 
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programy nzdm modrý pomeranč

klub Beruška 
- pro děti ve věku 7 - 14 let 
- otevřen mimo středu od 14:00 do 18:00  hodin (ve středu dostupné pouze 
sociální služby  poradenství, doučování, pomoc v krizi)

klub Orange 
- pro mládež ve věku 13 - 19 let 
- otevřeno mimo středu od 15.00 do 19:00 hodin (ve středu dostupné pouze 
sociální služby  poradenství, doučování, pomoc v krizi)
(realizováno v rámci projektu Sociální práce s neorganizovanou mládeží na 
Moravském Předměstí v Hradci Králové)

terénní sociální práce 
- mládež ve věku 13 - 21 let 
- služby poskytovány v terénu 
(realizováno v rámci projektu Sociální práce s neorganizovanou mládeží na 
Moravském Předměstí v Hradci Králové)

individuální poradenství 
- pro klienty klubu Orange  13 - 21 let (příp. jejich příbuzné) 

internetové poradenství - pro děti a mládež do 21 let 
- poradenství prostřednictvím emailu poradenství@salinger.cz

odpověď obdrží klient do 2 pracovních dnů 

Statistiky:
Počet klientů v nízkoprahových klubech celkem 305 (119 dívek, 186 chlapců).
Počet kontaktů v klubech 5363 (2746 dívek, 2617 chlapců).
Terén 309 kontaktů a 111 klientů.
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sociální práce s neorganizovanou mládeží na moravském předměstí 
v hradci králové
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální práce s neorganizovanou mládeží je zaměřena na mládež ve věku 15 - 21 
let z Moravského Předměstí v Hradci Králové, která je ohrožena sociálním 
vyloučením nebo již tento handicap má. Projekt pomáhá klientům realizovat 
aktivity, které by nezvládli realizovat vlastními silami, podporuje klienty v tom, 
aby se dokázali sami orientovat v síti sociálních služeb v Hradci Králové. V rámci 
projektu počítáme s rozšířením preventivních aktivit v klubech i terénu 
(poskytování kondomu, preventivní besedy apod.)

Služby, kterými realizujeme naše cíle, jsou poskytovány v rámci kontaktní práce 
v klubu pro mládež Orange a v rámci terénní práce především na Moravském 
Předměstí. Klientům je k dispozici také individuální poradenství tzv. „Pokec“, 
kdy mohou klienti využít hodiny mimo otevírací dobu klubu a  přijít si pro radu. 
V rámci projektu se konaly výjezdy nejen pro klienty, ale i pro pracovníky projektu.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2006, jeho realizace potrvá do 30. 6. 2007.

Projekt nám v současné době pomáhá také zlepšit propagaci zařízení a jeho 
služeb prostřednictvím propagačních materiálů. 
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pracovní skupina nzdm královéhradeckého kraje

V roce 2006 pokračovala aktivita Pracovní skupiny NZDM Královéhradeckého kraje 
především účastí v projektu Královéhradeckého kraje Phare 2003. V rámci tohoto 
projektu se PS rozrostla o další členy - o nízkoprahové služby pro uživatele drog. 
Skupina se i nadále zaměřovala na Standardy kvality sociálních služeb formou 
opřipomínkovávání metodik a postupů členských zařízení. Takto měl každý člen 
možnost zapracovat na svých slabých místech a inspirovat se dobrou praxí 
u ostatních.

arteterapie v pomáhajících profesích

Další aktivitou, kterou sdružení nabídlo široké veřejnosti, je otevření kurzu 
Arteterapie pro pomáhající profese. Rozsah kurzu je 60 hodin. Lektorem kurzu 
je Mgr. Zuzana Machová a odborným garantem PhDr. Jana Jebavá. V současné 
době kurz stále probíhá (ukončení červen 2007) a pro zájem ze stran účastníků 
a dalších zájemců plánuje sdružení jeho pokračování.
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kc amaro phurd

Poslání
KC Amaro Phurd je zařízení poskytující 
podporu a pomoc dětem, mládeži, 
mladým dospělým a rodinám z romské 
komunity v Hradci Králové. Podpora a pomoc 
směřuje k lepší orientaci uživatelů v běžném životě a je realizována v rámci 
sociálních, poradenských, terapeutických a pedagogických služeb.

Sociálně aktivizační služba je realizována poradenskými, terapeutickými 
a pedagogickými službami.
Poradenské služby slouží k rozvoji osobních kompetencí uvnitř rodiny i v jednání 
s institucemi.
Terapeutická činnost je směřována k rozvoji osobnosti, 
posílení sebeuvědomění a rozvoji interakčních strategií.
Pedagogické činnosti přispívají k celkovému rozvoji 
vlastností, dovedností a schopností uživatele. 

Cílová skupina
Pracujeme s dětmi, mládeží, mladými dospělými 
a rodinami z romské komunity ve věku 3-65 let 
především z lokalit Slezského 
a Pražského Předměstí v Hradci Králové. 
Cílová skupina je ohrožená nebo stižená 
vyloučením z většinové 

společnosti.
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programy komunitního centra 
amaro phurd na pražské 559

Dopolední program
- příprava na školní docházku (základy čtení, psaní a počítání, dodržování 
hygienických a společenských zásad, výtvarné i pracovní činnosti, sportovní 
aktivity)
- každý pracovní den  pondělí až čtvrtek  od 9.00 do 11.30 hodin; pátek zavřeno 
pro děti ve věku 3 - 6 let 

I. Odpolední program
- nabízí chráněný prostor a možnost aktivního využití volného času dětí i pomoc 
v obtížných životních situacích 
- nabízí neformální zázemí pro přípravu dětí do školy a pomoc s ní (součástí 
programu jsou aktivity doučování, pomoc se školou) 
- pondělí až pátek od 13.00 do 15.30 hodin; doučování pondělí až čtvrtek 
od 13.00 do 16.30 hodin 
- pro děti ve věku 7 - 14 let

Poradenství
- informuje klienty o možnostech uplatnění na otevřeném trhu práce nebo 
o následných rekvalifikacích, zvyšuje právní povědomí klientů, pomáhá jim nabýt 
schopnosti a dovednosti potřebné pro získání zaměstnání a jeho následné udržení, 
- poskytuje informace a pomoc romským neziskovým organizacím 
- pravidelně v dopoledních hodinách každé úterý od 8.30 do 12.00 nebo 
dle individuálních potřeb klientů 
- pro mládež a dospělou populaci ve věku 17 - 65 let; pro romské a proromské 
neziskové organizace
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programy komunitního centra 
amaro phurd na okružní 873

I. Odpolední program
- nabízí chráněný prostor a možnost aktivního využití volného času dětí i pomoc 
v obtížných životních situacích
-nabízí neformální zázemí pro přípravu dětí do školy a pomoc s ní
- pondělí až čtvrtek od 12.00 do 13.30 hodin volnočasové aktivity; 
od 13.30 do 14.30 příprava do školy, psaní úkolů; pátek  13.30 až 14.30 doučování 
pro děti od 7 - 12 let 

II. Odpolední program
- nabízí chráněný prostor a možnost aktivního využití volného času dětí a mládeže, 
pomoc v obtížných životních situacích
- nabízí neformální zázemí pro přípravu do školy, podporuje také vlastní návrhy 
klientů
- pondělí až čtvrtek od 15.00 do 17.30 hodin; pátek - 14.30 až 15.00 hodin 
„Velké ucho“ (sociální poradenství)
- pro děti a mládež od 12 - 21 let  

Poradenství
- informuje klienty o možnostech uplatnění na otevřeném trhu práce nebo 
o následných rekvalifikacích, zvyšuje právní povědomí klientů, pomáhá jim nabýt 
schopnosti a dovednosti potřebné pro získání zaměstnání a jeho následné udržení, 
- poskytuje informace a pomoc romským neziskovým organizacím 
- pravidelně v dopoledních hodinách každý čtvrtek od 8.30 do 12.00 hodin nebo 
dle individuálních potřeb klientů 
- pro mládež a dospělou populaci ve věku 17 - 65 let; pro romské a proromské 
neziskové organizace
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programy komunitního centra 
amaro phurd na okružní 873

Terénní sociální práce
- streetwork umožňuje pracovat s klienty přímo v terénu - jejich přirozeném 
prostředí
- terénní práce zároveň slouží k informování klientů o nabídce centra (jedná 
se zejména o volnočasové aktivity a nabídku sociálních služeb)
- každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 18.00 hodin
- děti a mládež ve věku 5 - 14 let 

Statistiky:
Počet klientů v komunitních centrech celkem 323 (154 dívek, 169 chlapců).
Počet kontaktů v programech 12488 (6159 dívek, 6329 chlapců).
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zkusit to spolu
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zkusit to spolu nabízí alternativní řešení a pomoc klientům z řad uchazečů 
o zaměstnání vedených úřadem práce absolvovat motivační blok, který by mohl 
napomoci osvětlit uchazečům jednak základní principy psychiky člověka, ale také 
získat a upevnit si praktické dovednosti vztahující se přímo k trhu práce. Psaní 
životopisů, motivačního dopisu či základní práce s počítačem a internetem 
napomůže zvýšit počítačovou gramotnost a umožní klientům přístup k dalším 
zdrojům informací využitelným při hledání pracovního uplatnění.  

Projekt je zaměřen na mládež a mladé dospělé ve věku 15 až 25 let z řad romské 
komunity v Hradci Králové, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce v Hradci 
Králové jako uchazeči o zaměstnání, popřípadě již byli úřadem práce vyřazeni 
z evidence. 

Do konce roku 2006 úspěšně absolvovalo motivační bloky v rámci projektu 
32 klientů. 

Projekt byl zahájen 1. 1. 2006, jeho realizace potrvá do 30. 6. 2007.
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triangl

Cílem projektu Triangl je dosažení nápravy chování dětí a mladistvých, 
kteří se dopustili provinění nebo přestupku, svoje provinění přiznávají a mají zájem 
svoje chování změnit. 

Během roku 2006 se pracovalo celkem s 18 klienty. V průběhu roku byla ukončena 
spolupráce celkem s 12 klienty. V rámci ukončené spolupráce bylo 5 klientů 
hodnoceno jako úspěšných, 3 klienti jako částečně úspěšní a 4 klienti byli 
hodnoceni jako neúspěšní.  

Od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006 probíhala 
pravidelná setkání projektu Triangl 
za účasti zainteresovaných institucí.
V rámci projektu se rovněž uskutečnil dvoudenní 
pracovní seminář, kterého se zúčastnili zástupci 
všech spolupracujících institucí a další přizvaní 
hosté. Pravidelná setkání na krajském úřadě 
Královéhradeckého kraje mají za cíl přenos 
informací o klientech programu, kazuistiky, 
návrhy na zařazení nových klientů a dále 
organizační záležitosti. Role Salingeru v projektu je koordinační.
Na projektu Triangl se mimo Občanské sdružení Salinger podílí zejména Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje, Magistrát města Hradec Králové, Policie ČR, 
Středisko probační a mediační služby Hradec Králové, Okresní státní zastupitelství 
Hradec Králové, Středisko výchovné péče Domino, Okresní soud Hradec Králové. 
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program podpory aktivit zaměřených na problematiku náhradní 
rodinné péče v královéhradeckém kraji

Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče. Do této péče se svěřují 
především děti sociálně osiřelé, které potřebují individuální péči a které mají 
zdravotní či jiné problémy a jejichž pobyt v původní biologické rodině není možný. 

Královéhradecký kraj je zřizovatelem čtyř takových zařízení, kde pěstouni pečují 
celkem o 25 dětí ve věku od 5 do 20 let. Pro tyto pěstouny pořádáme již od roku 
2002 víkendové pobyty. 

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti v pěstounské péči, pěstounské rodiny 
a zájemci o osvojení a pěstounskou péči. 

V roce 2006 byla zrealizována 2 víkendová setkání.
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letní tábor pro děti s poruchami chování
letní tábor pro děti ze sociálně 
slabých rodin

V loňském roce Salinger navázal na svou dřívější dlouholetou tradici v pořádání 
letních táborů. Během letních prázdnin 2006 jsme ve dnech 31. 7. 2006 - 9. 8. 2006 
a 9. - 18. 8. 2006 v areálu Bedřichovka v Orlickém Záhoří uspořádali 2 rekreačně 
výchovné tábory pro děti a mládež. Tábory personálně zajistili zkušení pracovníci 
Občanského sdružení Salinger v úzké spolupráci se sociálními pracovníky 
a pracovnicemi Magistrátu města Hradec Králové. 

I. běhu tábora se účastnilo 22 dětí ve věku 
7 - 12 let,  z toho 11 dívek a 11 chlapců; 
II. běhu 23 dětí ve věku 9 - 17 let,  
z toho 15 dívek a 8 chlapců. 
Děti byly vybrány a osloveny především 
pracovnicemi oddělení sociálně právní ochrany dětí 
Magistrátu města Hradec Králové.
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budování stabilní organizace

Projekt byl zahájen 1. 8. 2006, jeho realizace potrvá do 31. 1. 2008. 

Cílem projektu je posílení kapacity organizace jednak prostřednictvím zavedení 
supervizních aktivit, a dále prostřednictvím manažerského vzdělávání. 

V rámci projektu byly v roce 2006 zahájeny tyto aktivity: 
- týmová supervize pro pracovníky NZDM Modrý pomeranč s PhDr. Danou 
Dobiášovou 
- týmová supervize pro pracovníky KC Amaro Phurd s PhDr. Vlastimilem Sojkou 
- supervize řízení (týmová a individuální) s PhDr. Milanem Kinkorem 
- 3 pracovníci managementu absolvovali kurz Úvod do řízení a supervize a přihlásili 
se do následného kurzu Manažerské dovednosti pro manažery pomáhajících 
profesí, který bude zahájen na jaře 2007
- další 3 pracovníci managementu organizace tyto kurzy rovněž absolvují v roce 
2007 
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kde nás najdete?
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NZDM Modrý pomeranč

Selicharova 1420
Hradec Králové
500 12

tel: 495 260 510
mobil: 777 041 030
email: 
nizkoprahove.centrum@salinger.cz 

vedoucí projektu: 
Mgr. Lenka Kulichová

KC Amaro Phurd

Pražská 559 Okružní 873
Hradec Králové Hradec Králové
500 04 500 03

tel: 495 530 364 495 510 208 
mobil: 777 807 051
email: 
komunitni.centrum@salinger.cz 

vedoucí projektu: 
Mgr. Martin Večeřa

Triangl, Podpory aktivit zaměřených na  
náhradní rodinnou péči, Letní tábory, 
Budování stabilní organizace

Gočárova třída 760 
Hradec Králové 
500 02

tel: 495 267 249 
mobil: 777 807 057 
email: 
marie.vrzakova@salinger.cz 

zastupující ředitelka: 
Mgr. Marie Vrzáková 
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finanční zpráva

NÁKLADY (Kc)
- materiál 1.070.792,03
- energie    112.909,94 
- opravy a udržování      57.457,30
- cestovné      81.873,50
- služby 1.934.728,43
- mzdové náklady 4.128.034,00
- zákonné sociální pojištení 1.300.113,00
- zákonné sociální náklady      21.200,00
- ostatní provozní náklady      83.763,24

CELKEM NÁKLADY 8.790.871,44 Kè

VÝNOSY (Kc)
- tržby z prodeje služeb      53.000,00
- úroky        7.286,00
- ostatní výnosy   27,00
- prijaté príspevky od rodicu       49.190,00
- prijaté clenské príspevky         3.600,00
- provozní dotace  8.732.779,50

CELKEM VÝNOSY 8.845.882,50 Kè
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ÚČETNÍ ZISK (Kč)      55.011,06

Pokladna k 31. 12. 2006 (Kč)    128.818,00
Bankovní účet k 31. 12. 2006 1.228.535,72 

Závazky sdružení (Kč)    500.000,00
(bezúročná půjčka od Královéhradeckého kraje)

Stav majetku organizace k  31. 12. 2006 (Kč)
Investiční        0,00
Neinvestiční (DDHM i DNM) 3.173.980,54

Celková hodnota neinvestičního majetku sdružení vzrostla v roce 2006 
o 775.645,40 Kč.

Náklady sdružení vynaložené na poskytování sociálních služeb: 
8.758.100,57 Kč.

Ostatní náklady sdružení: 32.770,87 Kč. 
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náklady jednotlivých projektů 

2

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 
Modrý pomeranč
- Město Hradec Králové    500.000,00
- Královéhradecký kraj      308.046,90
- MPSV ČR         822.984,66
- MŠMT ČR           100.000,00
- Nadace Vodafone 

Česká republika          9.996,00
- Příjmy od uživatelů 

(příspěvky od rodičů)       2.000,00
- Ostatní příjmy 

(tržby, úroky, …)        10.166,00
CELKEM          1.753.193,56

Sociální práce s neorganizovanou mládeží 
na Moravském Předměstí v Hradci Králové

CELKEM       2.188.758,71

Projekt je spolufinancován z Evropské unie, 
programu SROP opatření 3.2, dále státním 
rozpočtem a z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje.

Náklady NZDM Modrý pomeranč

Město Hradec Králové Královéhradecký kraj

MPSV ČR MŠMT ČR

Nadace Vodafone Příjmy od uživatelů

Ostatní příjmy
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Komunitní centrum Amaro Phurd
- Město Hradec Králové        600.000,00
- Královéhradecký kraj        484.000,00
- MPSV ČR        1.617.500,00
- Ostatní příjmy 

(tržby, úroky, …)    223,24
CELKEM      2.701.723,24

Zkusit to spolu

CELKEM       1.207.790,76

Projekt je spolufinancován z Evropské unie, 
programu SROP opatření 3.2, dále státním 
rozpočtem a z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje.

TRIANGL
- Město Hradec Králové          62.600,00
- Královéhradecký kraj          50.812,30
- MPSV ČR          56.000,00
- Fond T-Mobile          23.282,00
CELKEM                  192.694,30

Náklady KC Amaro Phurd

Město Hradec Králové Královéhradecký kraj

MPSV ČR Ostatní příjmy

Náklady Triangl

Město Hradec Králové Královéhradecký kraj

MPSV ČR Fond T-Mobile
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Program podpory aktivit zaměřených na 
problematiku náhradní rodinné péče v 
Královéhradeckém kraji
- Královéhradecký kraj         300.088,00
- MPSV ČR           126.900,00
- Příjmy od uživatelů           11.200,00
CELKEM        438.188,00

Budování stabilní organizace

CELKEM           77.722,00 

Tento projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Letní tábor pro děti s poruchami chování, 
Letní tábor pro děti ze sociálně slabých 
rodin
- Město Hradec Králové         170.430,00
- Příjmy od uživatelů 

(příspěvky od rodičů)        27.600,00
CELKEM         198.030,00

Náklady Náhradní rodinná péče

Královéhradecký kraj MPSV ČR Příjmy od uživatelů

Náklady Letní tábory

Město Hradec Králové Příjmy od uživatelů
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výrok auditora 
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donátoři

evropská unie

ministerstvo práce a sociálních věcí čr

ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy čr

královehradecký kraj

město hradec králové

nadace vodafone česká republika

fond t-mobile
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poděkování

ac klub

městská policie hradec králové

zš sever 

fitness klub filip

pacific direct s.r.o.

časopis bravo 

fanatix

ostatní příznivci

občanské poradenské středisko

artkino centrál

no. 200 s.r.o.

orsay
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