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Opět se sešel rok s rokem a Občanské sdružení Salinger Vám předkládá svou již 
10. výroční zprávu. Ano, je to tak. Loňský rok byl již naším desátým na poli 
poskytovatelů sociálních služeb, na poli prevence, na poli přípravy a realizace 
volnočasových programů. 
Jako nezisková organizace stále řešíme tytéž radosti a starosti, měníme se. Stále 
převládá jednoleté financování, daří se čerpat peníze z Evropských fondů, odcházejí a 
přicházejí noví lidé. 
Uplynulo 10 let od našeho vzniku. V prosinci 1997 jsme byli zaregistrováni 
Ministerstvem vnitra České republiky. V prosinci 2007 jsme uspořádali I. ročník plesu 
Preventistů. Dne 22. října 2007 došlo ke změně stanov. Zastupování organizace již 
neleží na bedrech jednoho člověka – předsedy sdružení, ale jedná se o tříčlenný 
výbor, který zastupuje předseda výboru. Život je změna. I Salinger je změna. Leona 
Marečková ukončila své působení v roli předsedkyně sdružení a věnuje se mateřským 
povinnostem. Štafetu po ní přebral výbor ve složení Jarmila Čejková, Alena Jírová a 
Martin Večeřa. Také my tři chceme posunout „naší“ organizaci dál. Slovy sportovců – 
dál, výše, rychleji. 
A tak se těšíme, že také další roky budou alespoň tak zajímavé a úspěšné jako ten 
uplynulý rok 2007. 

Za Občanské sdružení Salinger
 

Mgr. Martin Večeřa
 předseda výboru 

úvodní slovo 
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Jsme občanské sdružení působící v Hradci Králové od roku 1997. Naším posláním je 
pomáhat dětem a mládeži a doprovázet je na cestě k dospělosti. Jako občanské sdružení 
Salinger se zaměřujeme na sociální práci, volnočasové aktivity, vzdělávací programy 
a alternativní řešení trestné činnosti mladých lidí. 
Nechali jsme se inspirovat spisovatelem J. D. Salingerem, který ve své knize Kdo chytá 
v žitě popisuje situaci velice blízkou  myšlence, která vedla ke vzniku naší organizace: 
"já si v jednom kuse představuji, jak si spousta malejch dětí na něco hraje na takovým 
velikánským žitným poli. Tisíce a tisíce malejch dětí a nikde nikdo - jako nikdo dospělej - 
kromě mě. A já stojím na okraji nějakého šíleného útesu. Mám na starosti to, že musím 
chytnout každého, kdo by z toho útesu mohl spadnout - já jen jako, že když utíká a nekouká 
kam, musím se já od někudy vynořit a chytit ho. A to bych dělal pořád. Prostě bych chytal 
děti, co si hrajou v žitným poli a tak. Já vím, že je to šílenství, ale je to jediný, co bych dělal 
opravdu rád. Já vím, že je to šílenství."

historie, poslání a cíle sdružení
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struktura sdružení

valná hromada občanského sdružení

výbor

předseda výboru

vedoucí projektů

   NZDM 
   Modrý pomeranč
   Sociální práce s        

neorganizovanou  
mládeží na 
Moravském 
Předměstí

vedoucí projektů

   KC
   Amaro Phurd
   Zkusit to spolu

vedoucí projektů

   Triangl
   Program náhradní 

rodinné péče
   Budování stabilní        

organizace

ředitelka organizace

projektový a finanční manažer, účetní, 
finanční referentka

vedoucí projektů

   Letní tábory
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český rozhlas hradec králové

radnice

mladá fronta dnes

právo

hradecký deník

výroční zpráva sdružení za rok 2006

letáky 

webové stránky sdružení

jiné webové stránky (www.streetwork.cz, www.karnevalrozmanitosti.cz, 
http://sluzbyprevence.mpsv.cz, www.mmhk.cz  apod.)

prezentace služeb a projektů v budově magistrátu města hradec králové

akce karneval rozmanitostí ve spolupráci s organizací člověk v tísni

výstavy a vernisáže prací a fotografií klientů v ac klubu

pracovní skupiny pro komunitní plánování služeb města hradec králové

pracovní skupina v rámci projetku královéhradeckého kraje „benchmarking“

konference terénní sociální práce (organizace svaz měst a obcí čr)

první romský festival v hradci králové

konference české asociace streetwork

kopa sport cup III. ročník

během observačních praxí studentů univerzity hradec králové

kde jste se o nás mohli dozvědět?
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poslání
Jsme nepobytovým zařízením, kde děti a mládež ve věku 7 – 21 let z Hradce Králové mohou 
společně trávit volný čas a najít pomoc a radu v obtížných životních situacích. Pomáháme jim 
najít své místo v životě a společnosti.

cíle nzdm modrý pomeranč
hlavní cíl činnosti

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.

dílčí cíle

- Předcházet a zamezovat sociálnímu vyloučení našich klientů
- Vést klienta k orientaci ve společnosti
- Zvýšit kompetence klientů v plánování vlastních aktivit ve volném čase
- Podporovat klienty při zvládání obtížných životních situací a zároveň je učit, jak je 

zvládnout samostatně

cílová skupina
cílová skupina nízkoprahového klubu beruška

Služby klubu jsou určeny dětem ve věku 7 – 14 let z Hradce Králové, které:
- žijí v komplikovaných sociálních vztazích;
- nemají příliš možností kde a jak trávit svůj volný čas.

cílová skupina nízkoprahového klubu orange

Služby klubu jsou určeny mládeži ve věku 13 – 19 let z Hradce Králové která:
- nemá bezpečně kde a jak trávit svůj volný čas;
- žije takovým životním stylem, který je v rozporu se společenskými normami a ohrožuje 

tak její zdravý vývoj (závislosti, promiskuita..);
- se nachází v obtížných životních situacích, které nedokáže řešit v rámci svých 

přirozených sociálních vztahů (rodina, komunita, vrstevníci).

nzdm modrý pomeranč



principy poskytování služeb
princip nízkoprahovosti

- Pro vstup do zařízení a užívání služeb neexistuje omezení podle etnického nebo 
sociálního původu, názorů a přesvědčení, pohlaví, zdravotního stavu ani životního 
stylu.

- Klient má možnost zůstat v anonymitě; osobní údaje klienta se získávají pouze s jeho 
souhlasem a v situacích, které upravují zvláštní pravidla (např. pro potřeby pojištění 
při víkendovém pobytu, při jednání o nápravě škody apod.)

- Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace.
- Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby; klient může 

přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení.
- Klient není povinen zapojit se do připravených činností.
- Služby jsou poskytovány bezplatně; finanční spoluúčast klienta je možná při 

navazujících aktivitách (např. koncerty, víkendové pobyty, tábory).
- Klient se může podílet na činnosti centra a ovlivňovat ji.

princip odpovědnosti klienta

- Cílem sociální pomoci je podpořit klientovu schopnost zvládat životní obtíže vlastními 
silami.

- Vedeme jej k převzetí odpovědnosti za své chování.

princip spoluúčasti klienta

- Veškeré služby jsou poskytovány se snahou o maximální spoluúčast klienta.
- Klient má při přípravě a realizaci volnočasových i jiných služeb možnost uplatnit své 

dovednosti a názory v nejvyšší možné míře.
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popis poskytovaných služeb
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – podpora vlastních aktivit (pomoc s realizací 
vlastních nápadů klientů), doučování (včetně individuálního přístupu k dětem se specifickými 
poruchami učení), preventivní programy (besedy, diskuse, poskytnutí kondomu/těhotenského 
testu, promítání dokumentárních filmů), volnočasové aktivity, hra na hudební nástroj, filmový 
klub, situační intervence, skupinové aktivity (skupinové hry na rozvoj sociálních dovedností)

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – akce mimo klub, víkendové a 
vícedenní akce

sociálně terapeutické činnosti – pomoc v krizi, individuální rozhovor, poradenství, práce se 
skupinou

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
– zprostředkování kontaktu na odborníka, poskytnutí informace, jednání s institucemi ve 
prospěch klienta, doprovod, práce s osobami blízkými

programy nzdm modrý pomeranč
beruška

- nízkoprahový klub pro děti ve věku 7 – 14 let

orange

- nízkoprahový klub pro mládež ve věku 13 – 19 let

individuální poradenství, tzv. „pokec“

- sociální služba poskytovaná mimo otevírací dobu klubů klientům ve věku 7 – 21 let, příp. 
jejich rodičům a dalším příbuzným

terénní sociální práce

- služba poskytovaná v přirozeném prostředí mladých lidí (herny, ulice, diskotéky..)
- určená pro mládež ve věku 13 – 21 let, která nevyhledává jiné institucionalizované formy 

trávení volného času nebo sociální pomoci
Program byl pozastaven ke konci června 2007 a v současné době neprobíhá.

internetové poradenství

- sociální služba poskytovaná prostřednictvím internetu
- určená pro děti a mládež do 21 let, kteří tráví většinu volného času na internetu a 

vyhovuje jim tato služba svou dostupností 
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statistiky
počet klientů 209

z toho: beruška   83
orange 126

počet vykonaných služeb          7 699
z toho: beruška          4 554

orange          3 145

pracovní tým
Pracovní tým je sestaven z kontaktních/sociálních pracovníků v přímé práci s klienty, 
z vedoucí a zástupkyně vedoucí, dále z externích spolupracovníků (pracovnice pro 
doučování, externí kontaktní/sociální pracovníci na záskok, pracovnice pro úklid, 
technicko-hospodářský pracovník a správce sítě). Tým doplňuje externí supervizorka.

kontakt
Mgr. Lenka Kulichová
Vedoucí NZDM Modrý pomeranč
tel. 495 260 510, mobil 777 041 030
email: nizkoprahove.centrum@salinger.cz

Mgr. Kateřina Zemanová
Zástupce vedoucí NZDM a pracovník odpovědný za praxe a dobrovolnickou činnost
tel. 495 260 510, mobil 774 807 053
 email: zastupce.nizkoprahac@salinger.cz

praxe.nizkoprahac@salinger.cz
dobrovolnici.nizkoprahac@salinger.cz

adresa
NZDM Modrý pomeranč
Selicharova 1420
Hradec Králové 500 12
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Komunitní centrum Amaro Phurd tvoří dvě zařízení, jedno z nich sídlí na Pražské třídě a druhé 
v Okružní ulici.  

poslání
Komunitní Centrum Amaro Phurd je služba nabízející podporu a pomoc rodinám z romské 
komunity v Hradci Králové. Podpora a pomoc napomáhá k jejich lepší orientaci v běžném 
životě a je poskytována radou, učením či sdílením těžkých životních situací.

cílem centra
zaměřeného na sociálně aktivizační služby je umožnit lidem ohroženým nebo stiženým 
sociálním vyloučením, zůstat součástí přirozeného prostředí a posilovat jejich kompetence 
pro zvládání obtížných životních situací. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí 
důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

cílová skupina
Pracujeme s rodinami, dětmi a mládeží z řad romské komunity z lokalit Slezského, 
Moravského a Pražského předměstí z Hradce Králové. Z důvodů odlišné kultury je pro cílovou 
skupinu nesnadné zapojit se do běžného života ve společnosti. Služby neposkytujeme 
mentálně, smyslově či tělesně handicapovaným uživatelům, kteří potřebují osobní asistenci 
nebo vyžadují péči kontaktního pracovníka po celou dobu pobytu v centru. 

kc amaro phurd



poskytované služby
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí – doprovázení, jednání s institucemi ve prospěch klienta, poskytnutí informace, 
sociální poradenství, zprostředkování kontaktu na návazné služby

sociálně terapeutické činnosti – individuální rozhovor, pomoc v krizi, poradenství, práce 
se skupinou

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – doučování (včetně práce na školních 
úkolech s dětmi se specifickými poruchami učení), nácvik a upevňování motorických, 
psychických a sociálních dovedností a schopností dětí,  podpora vlastních aktivit (klientům 
je umožňována podpora a pomoc při realizaci jejich vlastních nápadů), pracovně výchovná 
činnost s dětmi, preventivní aktivity (diskuze a besedy na témata jako jsou např. drogy, 
kriminalita, plánované rodičovství, pohlavní choroby atd.) situační intervence, volnočasové 
aktivity (stolní i společenské hry, stolní fotbálek, hru na hudební nástroje (klávesy, kytaru a 
další), kreslení, modelování (keramika),  filmový klub, počítače)

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – akce mimo klub (taneční 
soutěž) či akce pořádané klubem (víkendové pobyty) 
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programy komunitního centra amaro phurd - pražská třída 559
Tato služba je zaměřená na práci s předškolními dětmi, školními dětmi a jejich rodiči. Pracuje 
s klienty, kteří žijí zejména v lokalitě Pražského předměstí. 

klub cikne (malí)

- slouží předškolním dětem ve věku 3 - 6 let a jejich rodinám
- hlavním cílem programu je dosáhnout zvýšení podílu romských dětí, které nastoupí 

a úspěšně absolvují povinnou školní docházku v běžném typu základních škol společně 
s vrstevníky z neromských rodin. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je řízená 
systematická práce s předškolními dětmi a jejich rodiči.

- rodiče dětí mohou využívat poradenství v oblasti výchovy dětí, vzdělávacích 
a volnočasových aktivit

klub bare (velcí)

- klub je pro děti ve věku od 6 do 14 let

- program pracuje se školními dětmi, nabízí dětem plnohodnotné trávení volného času, který 
by byl jinak omezen na pobyt na ulici. Činnosti jsou orientovány na posílení sociálních 
kompetencí dětí a posílení schopnosti uspět ve vrstevnické skupině neromských dětí. 
Aktivity vedou k rozvoji osobnosti uživatelů služby. 

poradenství 

- program poradenství je určen dospělým klientům od 18 do 65 let, kteří potřebují pomoc 
či radu

- v rámci poradenství pro romské neziskové organizace z Královehradeckého kraje 
nabízíme pomoc při zakládání nové organizace, orientace v grantových soutěžích a pomoc 
s přípravou projektů

sociálně hygienický servis

- v rámci tohoto programu je klientům k dispozici pračka, kterou samostatně obsluhují

statistiky
Počet klientů v komunitním centru celkem 91,  z toho žen 44 a 47 mužů.
Počet vykonaných služeb 4 119 
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programy komunitního centra amaro phurd - okružní 873
Služba zaměřená na práci se školními dětmi, mládeží a  jejich rodiči. Pracuje převážně 
s klienty, kteří žijí v lokalitě na Okružní ulici a na Moravském předměstí. 

klub čhavale (děti)

- klub je pro školní děti ve věku 6 – 13 let
- program pracuje s dětmi, které mají odlišné sociálně-kulturní zázemí nežli jejich vrstevníci 

z většinové společnosti, což jim může znesnadnit orientaci v české společnosti 

 klub bengoro (čerti)

 - klub je určen mládeži ve věku 13 až 18 let
- nabízené aktivity pomáhají mládeži k vybudování pozitivní image ve skupině, umožňují 

seberealizaci během pracovních činností a napomáhají k vytváření a přijetí pozitivních 
hodnot v životě

práce s klienty v terénu

- je určena pro děti a mládež do 15 let, které aktivně netráví svůj volný čas v rámci nabídek 
tradičních institucí (Domy dětí a mládeže, ZUŠ) a díky tomu jsou více ohroženy rizikovými 
projevy chování

- hlavním přínosem služby je práce s klienty v jejich přirozeném prostředí (tedy na ulici, 
v parku, na hřišti), díky tomu se nám daří oslovovat i ty děti a mládež, kteří z jakéhokoliv 
důvodu nechtějí nebo nemohou využívat služby v klubu.

poradenství

- služba je poskytována rodičům a mladým dospělým ve věku 18 – 65 let
- program poradenství je určen pro dospělé klienty, kteří potřebují pomoc či radu. 
- v rámci poradenství pro romské neziskové organizace z Královehradeckého kraje 

nabízíme pomoc při zakládání nové organizace, orientace v grantových soutěžích 
a pomoc s přípravou projektů

statistiky
Počet klientů v komunitním centru celkem 170,  z toho žen  76 a 94 mužů.
Počet vykonaných služeb 8 553
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pracovní tým
Pracovní tým je složen z kontaktních/sociálních pracovníků v přímé práci, vedoucí a 
zástupkyně vedoucí, speciální pedagožky a externími spolupracovníky (externí 
kontaktní/sociální pracovníci, externí terénní pracovník, pracovníci pro doučování, 
pracovník pro úklid, správce sítě, technicko-hospodářský pracovník). Tým doplňuje externí 
supervizor.

kontakty
Do 30.11.2007  byl vedoucím služby Mgr. Martin Večeřa  se zástupkyní Mgr. Gabrielou 
Hepnarovou.Od 1.12.2007 funguje Komunitní centrum Amaro Phurd v novém složení 
pracovního týmu. 

Vedoucí
Mgr. Gabriela Hepnarová
tel.: 495 530 364 (Pražská), 495 510 208 (Okružní), mobil: 774 807 052
e - mail: komunitni.centrum@salinger.cz

Zástupce vedoucí
Bc. Silvie Hendrychová
tel.: 495 510 208 (Okružní), mobil: 777 807 051
e - mail: zastupce.kc@salinger.cz

Pracovník odpovědný za studentské praxe a dobrovolnictví
Bc. Lucie Saláková
tel.: 495 510 208 (Okružní)
e - mail: praxe.kc@salinger.cz nebo dobrovolnici.kc@salinger.cz 

Adresy: Komunitní centrum Amaro Phurd   Okružní 873 500 03 Hradec Králové 3
tel: 495 510 208
e-mail: komunitni.centrum@salinger.cz

Komunitní centrum Amaro Phurd  Pražská 559 500 04 Hradec Králové 4
tel: 495 530 364
e-mail: komunitni.centrum@salinger.cz
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poslání
Posláním služby Triangl je působit na nezletilé děti a mládež  dopouštějící se protiprávního 
jednání tak, aby od tohoto svého jednání upustili, při nápravě a změně jejich chování 
napomáhat k tomu, aby se snížilo riziko opakování tohoto závadového chování. 

cíl služby
Prostřednictvím  poskytovaných služeb institucí napomoci klientovi k sebeuvědomění 
nesprávného chování, nápravě škodlivých vzorců chování, které vedou k delikvenci, 
k narovnání rodinných vztahů a k alternativnímu řešení provinění. Prostřednictvím úzké 
spolupráce řady institucí zvolit individuální přístup ke klientovi a prostřednictvím změny 
v chování a postojích předcházet sociálnímu vyloučení, které vyplývá z rizikového chování 
dítěte nebo mladistvého.

cílová skupina
- mladiství a nezletilí pachatelé trestných činů z města Hradec Králové, jejichž osobnostní 

vývoj je oslaben nebo narušen různými faktory pocházejícími z kvality rodinného 
prostředí, sdílených sociálních skupin, rizikem používání náhražkových či závislostních 
typů chování nebo destruktivního uspořádání vnitřního systému hodnot  

- rodiče a rodinní příslušníci nezletilých pachatelů  
- oběti trestných činů 

triangl



principy poskytovaných služeb
princip individuálního přístupu 

- služby jsou poskytovány na základě sestavení individuálního plánu klienta  

- klient a jeho rodina jsou vnímáni jako jedinečný celek se svými potřebami a problémy

princip spolupráce zúčastněných institucí

- služby jsou poskytovány za účasti více institucí, jejich činnost na sebe navazuje a tvoří 
komplex poskytovaných služeb 

princip aktivního zapojení klienta 

- služby jsou poskytovány jako podpora při řešení klientova problému  
- klient je vnímán jako rovnocenný partner při řešení svých problémů  
- poskytované služby jsou koncipovány jako aktivní oboustranná spolupráce klienta 

a pracovníka 

popis služby
výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti

- individuální práce s klienty  na pracovištích spolupracujících institucí, motivování klientů 
k zapojení se do služby

- souběžná práce s rodiči, s celou rodinou - postupně také na úrovni jednotlivých spolupra-
cujících institucí

- nabídka zapojení do dalších služeb v organizaci - volnočasové kluby, individuální 
poradenství, možnost doučování 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení klienta v průběhu projednávání a řešení jeho protiprávního jednání, a to za 

asistence všech spolupracujících institucí

sociálně terapeutické činnosti

- individuální, skupinová nebo rodinná terapie pro klienty a jejich rodinné příslušníky v SVP 
Domino 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- individuální sociálně-právní poradenství pro pachatele trestné činnosti a jejich rodinné 
příslušníky, pro oběti trestné činnosti a jejich rodinné příslušníky, pro pedagogické 
pracovníky  

- besedy zaměřené na oblast trestního řízení a vyšetřování trestné činnosti osob mladších 
18 let pro pracovníky s dětmi a mládeží 

tr
ia

n
g

l

16



tr
ia

n
g

l
17

statistika
Počet klientů 220, z toho 92 žen a 128 mužů

pracovní tým
Pracovní tým služby Triangl je složen ze zástupců institucí, které s klientem pracují. 
Spolupracující instituce, se kterými jsou sepsány Smlouvy o spolupráci:
Město Hradec Králové - oddělení SPOD   
SVP Domino Hradec Králové  
Probační a mediační služba, středisko v Hradci Králové 
Úzká spolupráce dále probíhá s dalšími institucemi a odborníky: policie ČR - realizace 
besed a nabídka individuálního sociálně-právního poradenství, zástupci okresního státního 
zastupitelství a okresního soudu.

Vedoucí služby
V roce 2007:  Mgr. Marie Vrzáková
Od 1. 1. 2008: Bc. Jan Vrbický

kontakty
Občanské sdružení Salinger
Gočárova třída 760, 500 02  Hradec Králové 2
mobil: 774 807 011
e-mail: triangl@salinger.cz
www.salinger.cz
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Dnem 26. 3. 2007 bylo na základě rozhodnutí KÚ KHK rozšířeno pověření Občanského 
sdružení Salinger k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. 
o sociálně právní ochraně dětí, a to v rozsahu:
- převzetí zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k 

přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad 
- poskytování fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo 

pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do 
pěstounské péče 

poslání
Posláním služby je podpořit v Královéhradeckém kraji náhradní rodinnou péči, připravenost 
rodičů k převzetí dětí do rodiny a poskytovat následnou odbornou pomoc a poradenství těmto 
rodinám.

cíl služby 
Cílem služby je prostřednictvím přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů, poradenského 
servisu a pravidelných setkání pěstounů a osvojitelů nabídnout klientům možnost  podpory 
a odborné pomoci s řešením problémů, které souvisí s výkonem náhradní rodinné péče. 

cílová skupina
- žadatelé o pěstounskou péči a osvojení na území Královéhradeckého kraje  
- pěstounské rodiny na území Královéhradeckého kraje
- zařízení pro výkon pěstounské péče na území Královéhradeckého kraje 
- děti v pěstounské rodině či zařízení pro výkon pěstounské péče 

aktivity zaměřené na problematiku
náhradní rodinné péče
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sociální potřebnost cílové skupiny
Vyplývá z kumulace možných problémů, se kterými se pěstouni a osvojitelé často setkávají 
a řeší je a z jejich možností řešit tyto problémy vlastními silami. Neschopnost řešit problémy 
vlastními silami, nedostatek kompetencí a dovedností k řešení těchto problémů může vést  
k sociálnímu vyloučení těchto rodin z okolní společnosti i nejbližší komunity, ve které žijí.

rizikové a ohrožující sociální faktory

 - vztahy s biologickými rodiči a rodinou
- rozdílná sociální zralost dětí svěřených do pěstounské péče nebo osvojení, rozdílná 

úroveň sociálních dovedností  
- zdravotní postižení dítěte ve vícečetné rodině
- výchova romských dětí v rodině - rozdílné sociokulturní vzorce 
- finanční zátěž  

principy poskytování služeb
princip respektování individuality - jednotlivce i rodiny

- při poskytování služeb je respektována každá rodina a její členové se svými specifickými 
potřebami

- pracujeme s vědomím jedinečnosti každé rodiny jako celku, rodinného systému  
- zohledňujeme odlišné potřeby klientů, které mohou souviset se sociokulturními vzorci  

převzatými z biologické rodiny 
princip svobodné volby
- klient si volí sám, které z nabízených služeb a v jaké míře využije 
princip aktivní účasti
- všechny služby jsou poskytovány za předpokladu aktivní účasti klienty  
- poskytované služby směřují k podpoře klienta při řešení vlastních problémů 
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programy

podpora žadatelů o osvojení či pěstounskou péči
vzdělávání
- probíhá formou přednášek a besed, formou programové skupinové diskuse a výjezdních 

vzdělávacích akcí (48 hodin)  
- obsahová náplň: 30 hodin - psychologie; 4 hodiny - pediatrie; 10 hodin - sociálně právní;

 2+2 hodiny individuální psychologická konzultace 
poradenský servis
- probíhá na základě individuálních konzultací
 

podpora již fungujících pěstounských rodin či pěstounských 
zařízení
setkávání pěstounských rodin

Probíhá formou víkendových setkání pěstounských rodin, jejichž cílem je nabídnout klientům 
(pěstounům i jejich dětem) možnost odborné pomoci s řešením jejich problémů, dále předání 
a vysvětlení nových důležitých sociálně - právních informací, rozšíření jejich zkušeností 
a znalostí, jak besedami s odborníky, tak vzájemným sdělováním, posílení jejich výchovné 
role, řešení specifických problémů spojených s pěstounskou péčí či náhradní rodinnou péčí 
celkově, možnost osobních individuálních konzultací, dále rozšíření si svých zkušeností 
s výchovou dětí, pomoc s konkrétními problémy, vzájemné obohacování, sdílení společných 
starostí, obdobných problémů apod. Mimo výše uvedené se probírají také provozní 
a technické problémy, nutné organizační věci atd. Prostor je i pro individuální konzultace 
s pěstouny i dětmi, jejich vzájemné poznávání a předávání vlastních zkušeností. 

náplň víkendových setkání

- besedy s odborníky na témata vztahující se k NRP
- volnočasové aktivity pro děti a mládež (lanové aktivity, ...) i rodiče
- aktivní relaxace zúčastněných 

poradenský servis

- probíhá na základě individuálních konzultací dle potřeb klientů
- klientům je poskytnuta možnost hovořit o svých problémech a každodenních starostech za 

účasti odborníků  n
á

h
ra

d
n

í 
ro

d
in

n
á

 p
é

če



21

popis služby 
základní činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost s dětmi i s 
dospělými - přednášky odborníků, individuální konzultace, program pro děti)  
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pravidelná setkávání rodin a 
zařízení s programem pro rodiče i děti)  
sociálně terapeutické činnosti na podporu zkvalitňování vzájemných vztahů a rodinného 
života - individuální poradenství a konzultace s odborníky  
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí - informační servis z různých oblastí souvisejících s výkonem náhradní rodinné 
péče   

statistika
Počet klientů 238, z toho 131 žen a 107 mužů

kontakt
Občanské sdružení Salinger
Gočárova třída 760, 500 02 Hradec Králové 2
Mobil: 774 807 011
email: nrp@salinger.cz
web: www.salinger.cz

pracovní tým
Vedoucí projektu
 V roce 2007: Mgr. Alena Jírová
Od 1. 1. 2008: Bc. Jan Vrbický
Sociální pracovnice, rodinní terapeuti, pediatr,
 psycholog, soudce
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Tento projekt byl realizován v období 1. 1. 2006 – 30. 6. 2007.
Tento projekt byl zaměřen na mládež ve věku 15 – 21 let z Moravského Předměstí v Hradci 
Králové, která je ohrožena sociálním vyloučením nebo tento handicap již má.
Projekt měl za cíl pomáhat realizovat klientům aktivity, které by nezvládli realizovat vlastními 
silami, rozšířit preventivní aktivity pro klienty nejen v klubu, ale i v přirozeném prostředí klientů 
v rámci terénní sociální práce. 
V rámci projektu se nám podařilo:
- zadat výrobu nového nábytku do místnosti, která slouží klientům pro poradenství 

a doučování
- vybavit tuto místnost také novou počítačovou sestavou, která sloužila klientům k zjišťování 

informací na internetu, doučování školní látky, učení se pracovat s výpočetní technikou
- najít externistky (paní učitelky), které docházely pravidelně doučovat naše klienty 

v předmětech, které pro ně byly obtížné
- navázat pružnou spolupráci s grafickou firmou MCOM, zadat jí podklady pro tvorbu letáků 

a získat velkou škálu letáků pro různé skupiny obyvatel (klienti, rodiče, dobrovolníci apod.) 
a tak zlepšit propagaci našich služeb a realizovaných projektů a zároveň nalákat další 
možné zájemce o naše služby

- vyjet 3x s celým pracovním týmem na výjezd s různým zaměřením (teambuilding aktivity, 
tematické bloky na téma standardy kvality sociálních služeb, relaxace apod.)

- zviditelnit se v rámci akcí pořádaných pro laickou i odbornou veřejnost a pro naše klienty – 
Den otevřených dveří, oslava narozenin zařízení, CITY JAM, Mezinárodní den dětí

- vyjet 3x s klienty na vícedenní akce mimo Hradec Králové
- uspořádat spousty akcí mimo klub v letních měsících – jednodenní výlety, koupání apod.
- zaměřit se více na preventivní aktivity v rámci klubu i terénu (informace na určitá témata, 

poskytování kondomů a těhotenských testů zdarma, besedy apod.)
- zlepšit pracovní podmínky pracovníků zakoupením ergonomicky tvarovaných židlí 

a nových počítačových sestav
- navázat spolupráci s Občanským poradenským střediskem v rámci získávání 

dobrovolníků, kteří nám pomáhají s našimi aktivitami
- navázat spolupráci s NZDM Klídek (Prostor pro o.s.) v oblasti terénní sociální práce – 

terénní pracovníci našeho zařízení i NZDM Klídek se setkávali, diskutovali různé okruhy 
témat ohledně práce s klienty, účastnili se metodického vedení a spolupracovali na tvorbě 
metodik terénní práce

sociální práce s neorganizovanou mládeží 
na moravském předměstí v hradci králové
(projekt spolufinancovaný evropskou unií)
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Jaké jsou údaje v číslech?

Od 1. ledna 2006 do 30. června 2007
Počet klientů klubu Orange    262 
Počet kontaktů v rámci kterých byly poskytnuty služby v klubu 3 711 
Počet nových klientů    123
Počet klientů v terénu    337
Počet kontaktů v rámci kterých byly poskytnuty služby v terénu    556 
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Projekt probíhal ve spolupráci s královéhradeckým úřadem práce a byl zaměřen na klienty ve 
věku 15 – 25 let ze sociálně znevýhodňujícího prostředí bez trvalé práce. Každý motivační 
blok nabízel deset seminářů na témata vztahující se k hledání práce. 
Cílem projektu bylo narušit stereotypy vyplývající z nezaměstnanosti, motivovat klienty 
k samostatnému aktivnímu hledání zaměstnání, posílení jejich motivace a ochoty se dále 
vzdělávat. Součástí kurzů byly i bloky zaměřené na zvýšení sebevědomí, učební bloky 
zaměřené na schopnosti zdravého sebeprosazení, ujasnění si svých možností uplatnění na 
trhu práce a ve společnosti jako takové, zvýšení informovanosti o možnostech otevřeného 
trhu práce i  o rekvalifikacích. 
Celkově prošlo projektem  60 klientů z toho  úspěšně ukončilo 38 klientů.  Hlavním těžištěm 
práce byla práce se skupinou, jako s celkem, nikoli s jednotlivcem. Motivačním mechanismem 
byla skupinová dynamika a atraktivita témat. Specifika práce se skupinou byla  konzultována 
s odborníkem. 
Výstupy projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci k projektu Vzdělávání metodiků 
a koordinátorů sociální péče pro osoby společensky nepřizpůsobivé jako příklad dobré praxe. 
Ke sklonku roku 2007 začala jednání o pokračování realizace motivačních bloků. Návazný 
projekt JAK HLEDAT PRÁCI  odstartoval začátkem roku 2008. 

zkusit to spolu
projekt motivačních bloků pro nezaměstnané  
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Cílem projektu bylo posílení kapacity organizace prostřednictvím zavedení supervizí v 
organizaci a dále prostřednictvím vzdělávání. Projekt byl zahájen 1. 8. 2006, trval 18 
měsíců, byl ukončen k 31. 1. 2008. V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:

supervize řízení

- týmová supervize řízení pod vedením PhDr. Milana Kinkora
 - probíhala od prosince 2006 do ledna 2008
 - supervize se účastnil tým managementu organizace, celkem 6 pracovníků

týmová supervize nzdm modrý pomeranč

- týmová supervize pod vedením PhDr. Dany Dobiášové
- probíhala od listopadu 2006 do ledna 2008
 - tým pracovníků NZDM, celkem 10 pracovníků

týmová supervize kc amaro phurd

- týmová supervize pod vedením PhDr. Sojky
- probíhala od listopadu 2006 do ledna 2008
- tým pracovníků KC, celkem 12 pracovníků 

vzdělávání pracovníků managementu

- kurz Úvod do supervize a řízení realizovaný Remediem Praha, zúčastnilo se 5 
pracovníků managementu

- kurz Manažerské dovednosti pro manažery v pomáhajících profesích realizovaný 
Remediem Praha, navazoval na předchozí kurz, byl zahájen v květnu 2007, bude 
ukončen v dubnu 2008, zúčastnilo se 5 pracovníků managementu

- celý kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce v dubnu 2008
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budování stabilní organizace
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kurz systém hodnocení

- ve dnech 28. – 29. 2007 se uskutečnil kurz Systém hodnocení realizovaný firmou Extima 
Praha

- zúčastnilo se 7 pracovníků managementu organizace
- v rámci kurzu byl rozpracován systém hodnocení, který pracovníci dopracovali následně
- od 1. 1. 2008 byl v organizaci zaveden systém hodnocení

semináře strategické plánování v organizaci 

- v rámci tří setkání ve dnech 7., 13. a 20. 12. 2007 byl zrealizován seminář ke strategickému 
plánování v organizaci

- zúčastnilo se ho celkem 6 pracovníků managementu
- náplní seminářů bylo jak seznámení s teoretickým rámcem, tak zpracovávání plánu 

a jeho součástí 
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V roce 2007 se konaly za finanční podpory města Hradec Králové 2 běhy letních táborů. 
Organizaci mělo na starosti naše sdružení.
Tábory se uskutečnily v rekreačním areálu Pecka v termínech 9. – 18. 8. a 18. – 27. 8. 2007. 
První běh tábora se nesl v duchu pirátské tématiky „Po stopách Jacka Sparrowa“. Druhý běh 
objevoval krásy rytířských dob.
Cílem táborů bylo podpořit a rozvíjet psychosociální dovednosti dětí jako týmovou 
spolupráci, pomoc menším a slabším kamarádům, plnit úkoly v daný čas, zažít ocenění 
a pochvalu, získat zkušenost o vlastní hodnotě, schopnostech a silných stránkách; dílčím 
cílem byla individuální podpora dětí se sníženým sebehodnocením a pomoc při zvládání 
náročnějších úkolů.
Pracovní tým byl složen z pracovníků sdružení Salinger a pracovníků zajištěným městem 
Hradec Králové.
Účastníky táborů oslovovaly a vybíraly pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí 
Magistrátu města Hradec Králové.

statistika
1. běh 29 dětí

2. běh 27 dětí

letní tábory pro děti ze sociálně slabých rodin 
a děti  s poruchami chování v roce 2007
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NÁKLADY (Kč)
- materiál     627.262,58
- energie     112.425,90 
- opravy a udržování       34.768,00
- cestovné     127.498,00
- služby  2.316.937,54
- mzdové náklady  4.680.821,00
- zákonné sociální pojištění  1.311.580,00
- ostatní provozní náklady     191.785,62

CELKEM NÁKLADY  9.403.078,64 Kč

VÝNOSY (Kč)
- tržby z prodeje služeb     600.800,00
- úroky       10.287,73
- ostatní výnosy 250,00
- přijaté příspěvky od rodičů        43.195,00
- přijaté členské příspěvky         3.200,00
- provozní dotace  8.744.690,69

CELKEM VÝNOSY  9.402.423,42 Kč

ÚČETNÍ ZTRÁTA          -655,22 Kč

finanční zpráva
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Pokladna k 31. 12. 2007 (Kč)             262.122,00
Bankovní účet k 31. 12. 2007       1.010.397,92 

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

Stav majetku organizace k  31. 12. 2007 (Kč)
Investiční                  0,00
Neinvestiční (DDHM i DNM)       3.541.954,62

Celková hodnota neinvestičního majetku sdružení vzrostla v roce 2007 
o 389.720,96 Kč.

Náklady sdružení vynaložené na poskytování sociálních služeb: 
8.694.843,25 Kč.

Ostatní náklady sdružení: 708.235,39 Kč. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč

- Město Hradec Králové    500.000,00

- Královéhradecký kraj      554.322,60

- MPSV ČR                    1.350.000,00

- MŠMT ČR             80.000,00

- NROS   28.755,23

- Příjmy od uživatelů (příspěvky od rodičů)    1.983,00

- Ostatní příjmy (tržby, úroky, …)               210,89

CELKEM                      2.515.271,72

Sociální práce s neorganizovanou mládeží 
na Moravském Předměstí v Hradci Králové

CELKEM       856.685,99

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

příjmy jednotlivých projektů 
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Triangl

- Město Hradec Králové          62.600,00

- Královéhradecký kraj          59.187,50

- MPSV ČR          126.000,00

- Fond T-Mobile          46.718,00

CELKEM                  294.505,50
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Komunitní centrum Amaro Phurd

- Město Hradec Králové       600.000,00

- Královéhradecký kraj        381.677,00

- MPSV ČR        1.670.000,00

- MPSV ČR - Rada vlády 309.000,00

- MŠMT ČR 380.726,00

- Ostatní příjmy (tržby, úroky, …)    1.125,33

CELKEM      3.342.528,33

Zkusit to spolu

CELKEM       479.410,51

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

Celkové výnosyKomunitní centrum 3.821.938,84

Program podpory aktivit zaměřených na problematiku 
náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji

- Královéhradecký kraj         293.662,00

- MPSV ČR           190.000,00

CELKEM        483.662,00

Budování stabilní organizace

CELKEM           426.409,70 

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         259.969,50

- Příjmy od uživatelů (příspěvky od rodičů)        36.400,00

CELKEM         296.369,50
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Nyní máte v rukou výroční zprávu, která rekapituluje výsledky naší práce. Pokud společně s 
námi hodnotíte tuto naši práci jako důležitou a přínosnou neváhejte a podpořte nás. 
Uvítáme finanční i materiální dary, které pomohou rozvíjet naši činnost a přímou práci s 
klientem. 

My Vás – naše sponzory – na oplátku rádi přivítáme mezi námi na plese našeho sdružení, 
na dnech otevřených dveří, zveřejníme Vaši osobu či firmu na našich webových stránkách, 
vyzvedneme Vaší ochotu pomoci mezi našimi spřízněnými subjekty a především Vás 
budeme informovat jak jsme s Vaším darem naložili. 

Podpořit nás můžete finanční částkou na účet číslo 1080693349/0800 vedeného u České 
spořitelny nebo po osobní dohodě s ředitelkou organizace Mgr. Marií Vrzákovou. 

Za podporu předem děkujeme!

můžete nás podpořit
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město hradec králové 

královehradecký kraj 

ministerstvo práce a sociálních věcí čr  

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čr

nadace rozvoje občanské společnosti

evropská unie 

společný regionální operační program

nadace via

fond t-mobile

vpoho - nadace vodafone

donátoři
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za podporu
kino centrál
motokáry pujami
bbarák
bravo
kopa sport
pepino
fitness klub filip
zoo ve dvoře králové
koupaliště pecka

za spolupráci
ac klub 
Kodak  21
úřad práce v hradci králové
univerzita hradec králové 
impuls  středisko amatérské kultury 
divadlo drak 
satori
extima praha
pepas
policie české republiky-správa východočeského kraje, školní středisko svčk pod vedením  mjr. 
petra krásy
dana benešová a lukáš tříska - realizace lanových aktivit
dj tichošlápek
skupina historického šermu - fortis, p. kroupa
královéhradecký kraj
martin horký
člověk v tísni o.p.s.
abadá capoeira hradec králové

a dalším spolupracujícím institucím, příznivcům, dobrovolníkům a kolegům ze sociální 
sféry…

děkujeme
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