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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY VÝBORU ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ROK 2009

Vážené dámy, vážení pánové,

kolegyně, kolegové,

přátelé,

Mgr. Martin Večeřa
předseda výboru

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."

Věřím, že i nadále budeme společně „chytat děti ve 

velikánským žitným poli“.

předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2009. Naše občanské 

sdružení působí na poli poskytovatelů sociálních služeb 

a prevence již od roku 1997 a za tuto dobu jsme již oslavili řadu 

úspěchů, zvládli jsme řadu složitých situací a společnými silami 

se posouváme stále vpřed. 

Práce v neziskovém sektoru byla vždy náročná i krásná zároveň. 

Úspěchy, o kterých se dočtete uvnitř této výroční zprávy, není 

rozhodně radno brát na lehkou váhu. Pracovní týmy 

jednotlivých projektů si rozhodně zaslouží náš obdiv za výborně 

odváděnou práci. 

Zde, na tomto místě, bych rád zmínil jednu smutnější zprávu. 

Jak jistě řada z Vás ví, zemřel spisovatel Jerome David Salinger, 

jehož kniha „Kdo chytá v žitě“ inspirovala zakládající členy 

našeho občanského sdružení. 

Připomeňme si tedy úryvek z tohoto románu, jenž byl blízký 

myšlence, která vedla ke vzniku 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 

vedoucí 1,0 vedoucí 1,0

NZDM Modrý
pomeranč

KC Amaro Phurd
Pražská

sociální pracovník
(1,0; § 110)

sociální pracovník
(1,0; § 110)

sociální pracovník
(1,0; § 110)

speciální pedagog
(1,0; § 115 odst. 1, písm. d)

sociální pracovník
(1,0; § 110)

pracovník v sociálních
službách (1,0; § 116
odst. 1, písm. b,d)

sociální pracovník
(1,0; § 110) pedagog volného času

(DPP; § 115 odst. 1, písm. d)

sociální pracovník
(1,0; § 110) pracovník v sociálních

službách v terénu
(DPP; § 115 odst. 1, písm. d)Při personálním

oslabení: pracovníci
v sociálních službách
(DPP; § 116 odst. 1,

písm. b,d)

sociální pracovník
v terénu

(DPP; § 110)

Při personálním oslabení:
pracovníci v sociálních
službách (DPP; § 116
odst. 1, písm. b,d)

vedoucí 1,0

KC Amaro Phurd
Okružní

sociální pracovník
(1,0; § 110)

pracovník v sociálních
službách (1,0; § 116
odst. 1, písm. b,d)

pedagog volného času
(DPP; § 115 odst. 1, písm. d)

pracovník v sociálních
službách v terénu

(DPP; § 110)

sociální pracovník
v terénu

(DPP; § 110)

Při personálním oslabení:
pracovníci v sociálních
službách (DPP; § 116
odst. 1, písm. b,d)

sociální pracovník
(1,0; § 110)

pracovník v sociálních
službách (1,0; § 116
odst. 1, písm. b,d)

pedagog volného času
(DPP; § 115 odst. 1, písm. d)

vedoucí 1,0

Triangl

externě:
další odborní pracovníci
(§ 115, odst. 1 písm. e)

sociální pracovníci
(§ 110)

sociální pracovník
(1,0; § 110)

sociální pracovník
(1,0; § 110)

sociální pracovníci
(1,0; § 110)

sociální pracovníci práce
v rodinách (DPP; § 110)

psycholog
(DPP; § 115 odst. 1, písm. d)

vedoucí 0,5

Aktivity zaměřené
na problematiku ná-
hradní rodinné péče

externě:
další odborní pracovníci
(§ 115, odst. 1 písm. e)

sociální pracovník
(1,0; § 110)

sociální pracovníci
(1,0; § 110)

lékař
(DPP; § 115 ods. 1; písm. c)

pracovníci v sociálních
službách (DPP; § 116

odst. 1, písm. b)

Pracovní pozice vymezeny dle zákona
číslo 108/2006 Sb. v platném znění.

výbor

ředitelka sdružení

manažer pro kvalitu
a vztahy s veřejností

externě:
účetní, supervizor,

metodik

referentka sdružení

technická podpora (DPP):
správce PC, webmaster,
technicko-hospodářský

pracovník

32



HISTORIE, POSLÁNÍ, CÍLE SDRUŽENÍ

Občanské sdružení Salinger vzniklo v roce 1997 s cílem 

poskytovat mladým lidem podporu v začleňování do 

společnosti, hájit jejich oprávněné zájmy.

Abychom dosáhli obecného poslání sdružení, rozvíjíme v rámci 

prevence sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže tyto 

činnosti:

Sociální práci poskytující dětem a mládeži pomoc při zvládání 

obtížných životních situací;

Poradenství pro děti a jejich rodiče;

Podporou národnostních menšin;

Vzdělávací programy pro mládež, rodiče a pedagogy 

zaměřené na zvýšení informovanosti o různých aspektech 

života mladých lidí v dnešní společnosti;

Volnočasové aktivity pro mladé lidi z rizikového prostředí.

§

§

§

§

§
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TRIANGL

ohrožujících jejich další vývoj a k získávání takových znalostí 

a dovedností, které je povedou k smysluplnějšímu životu.

 

V programu Sanace rodiny poskytujeme pomoc a podporu 

rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů 

obtížné životní situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci 

překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich 

vývoje. Nabídkou odborných sociálních služeb směřujeme ke 

stabilizaci rodinné situace uživatelů a pracujeme s nimi 

především v jejich přirozeném prostředí rodiny.

Poskytovat služby směřující ke stabilizaci rodinného prostředí 

potřebného pro zdravý rozvoj jednotlivých členů rodiny.

Motivovat a podporovat klienty k zodpovědnějšímu 

smysluplnějšímu způsobu života. Jedná se o změny chování 

(náhledu) v oblastech: škola, mezilidské a rodinné vztahy, 

delikvence.

Obecným cílem programu Ancora je předcházet hrozícímu 

vyloučení ze společnosti u mladých lidí ve věku 15 - 18 let, kteří 

spáchali trestný čin, dopustili se přestupku nebo jsou 

vyšetřováni orgány činnými v trestném řízení.

Poslání programu Sanace rodiny

CÍLE SLUŽBY

Cíl programu Sanace rodiny

Cíl programu Triangl

 Cíl programu Ancora

Rozhodli jsme se zaměřit se v nové výroční zprávě za rok 2009 na 

informace, které by Vás mohly zajímat, na informace o tom, co 

jsme za uplynulý rok v rámci Trianglu všechno zažili, zpracovali, 

změnili.

V rámci Občanského sdružení Salinger nabízí sociální služba 

Triangl pomoc a podporu rodičům a dětem v obtížné životní 

situaci, kterou vlastními silami neumí řešit. V rámci sociální 

služby Triangl nabízíme tři programy: Sanace rodiny, Triangl 

a  Ancora.

V programu Triangl pracujeme s dětmi a mládeží ve věku 7 – 18 

let, které porušují společenské normy, a které často jednají 

protiprávně. Posláním je vést tyto děti a mládež skrze motivaci 

a podporu ke změně jejich postojů a k získávání takových 

znalostí a dovedností, které je povedou k zodpovědnějšímu 

a smysluplnějšímu způsobu života.

V programu Ancora pracujeme s mladými lidmi ve věku 15 – 18 

let, kteří spáchali trestný čin, dopustili se přestupku anebo jsou 

vyšetřováni orgány činnými v trestném řízení. Posláním je vést 

tyto mladé lidi ke kritickému náhledu na jejich protiprávní 

jednání, k uvědomění si dalších obdobně zátěžových situací 

KDO JSME?

POSLÁNÍ SLUŽBY

Poslání programu Triangl

Poslání programu Ancora
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§

Sociálně terapeutické činnosti

§

§

§

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí

§

§

§

§

§

§

CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

CO JSME V ROCE 2009 ZAŽILI? 

§leden 2009

§

§únor 2009

§

doprovázení klienta v průběhu projednávání a řešení jeho 

protiprávního jednání, a to za asistence všech 

spolupracujících institucí

pomoc v krizi: Pomoc při akutní krizi uživatele či celé rodiny

individuální rozhovor

individuální, skupinové nebo rodinné terapeutické sezení pro 

klienty a jejich rodinné příslušníky u nich v domácnosti, nebo 

v prostorách služby

poskytnutí informace

jednání s institucemi ve prospěch klienta

sociální poradenství

spolupráce s osobami blízkými

zprostředkování kontaktu na návazné služby

individuální sociálně-právní poradenství pro pachatele 

trestné činnosti a jejich rodinné příslušníky, pro oběti trestné 

činnosti a jejich rodinné příslušníky, pro pedagogické 

pracovníky

Služba je poskytována bezplatně

příchod nového pracovní síly do týmu, na post odborného 

sociálního pracovníka (Ivan Košteyn) na plný úvazek

rozšíření působnosti soc. služby Triangl v rámci 

Královéhradeckého kraje. Začali jsme pracovat v Chlumci n. 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Triangl

Heyrovského 1178/6

500 03 Hradec Králové

Mobil: 774 807 011

E-mail: triangl@salinger.cz

Vedoucí služby: Bc. Jan Vrbický, DiS.

Cidlinou s klienty v programech Sanace rodiny (1 rodina) 

a v resocializačním programu Triangl (7 klientů ve skupině).

uspořádání dvoudenního pracovního setkání s pracovníky 

Magistrátu Hradec Králové, oddělení sociálně právní ochrany 

dětí (OSPOD) v Deštné v Orlických horách. 

příchod nového pracovní síly do týmu, na post pracovníka 

v sociálních službách do Nového Bydžova (Markéta Kunstová)

vstoupili jsme do Individuálního projektu (financování 

služeb v rámci EU)

 účastnili jsme se propagační akce pro veřejnost „Poznejme 

se navzájem“, Jiráskovy sady, Hradec Králové

v programu sanace rodiny byla pod vedením manželů 

Hadašových zahájena činnost tzv. svépomocné skupiny 

matek

absolvovali jsme jednodenní kurz první pomoci s osvědčením

příchod nového pracovní síly do týmu, na post psycholožky 

v Jičíně (Alena Kubišová)

přestěhování Trianglu do nových prostor na tř. Karla IV

 změna v pozici vedoucího Trianglu

83 uživatelů

53 rodin

1362 kontaktů

§květen 2009

§

§

§červen 2009

§

§

§listopad 2009

§

§prosinec 2009

§

§

§očekávání na rok 2010

§

§

STATISTIKA ZA ROK 2009

CÍLOVÁ SKUPINA

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti

§

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

§

1. Rodiče, kteří potřebují pomoc a podporu při zvládání 

rodičovských povinností.

(program Sanace rodiny) 

2. Děti s  výchovnými problémy.

(programy Sanace rodiny a Triangl)

3. Mladiství od 15 do 18 let věku, kterým byl program Ancora 

uložen soudem či státním zástupcem.

Do vymezené cílové skupiny nezahrnujeme klienty 

s diagnostikovanou závažnou duševní chorobou a uživatele 

tzv. „tvrdých“ drog. 

(program Ancora)

obsahují nácvik a upevňování motorických, psychických 

a sociálních dovedností dětí a dospělých nejlépe v přirozeném 

prostředí rodiny a individuální práci s klienty na pracovištích 

spolupracujících institucí

 

doprovázení klienta do škol a jiných institucí 
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dětí), tak matky Lukáše.  Matka se pod tlakem OSPODu (nad 

Lukášem byl ustanoven soudní dohled) současně s naší podporou 

prokázala jako kompetentní ve výchově syna. O změně 

v chování Lukáše a výborném prospěchu informovala několikrát 

i třídní učitelka. Z těchto pozitivních důvodů byla spolupráce, 

která trvala zhruba rok a půl ukončena.

PRŮBĚH DALŠÍ SPOLUPRÁCE

ZÁVĚR

Během školního roku (kromě letních prázdnin), Lukáš docházel 

2x týdně do Nízkoprahového klubu, kam byl pracovníkem služby 

Triangl doprovázen. K doprovodu pracovník přistoupil po 

dohodě s kurátorkou, vzhledem k nízkému věku Lukáše a velké 

vzdálenosti od Lukášova bydliště a také obavě, že Lukáš ani 

matka nedodrží pravidelný interval návštěv klubu.

V nízkoprahovém zařízení Lukáš mohl smysluplně trávit volný 

čas a setkávat se s vrstevníky, kteří neměli sluchový handicap. 

Frekvence docházky se na podzim změnila na 1x týdně a další 

den v týdnu byla Lukášovi poskytována služba pomoc s přípravou 

do školy, o kterou matka sama požádala. Zároveň probíhali 

krátké motivační rozhovory s matkou prostřednictvím 

přítelkyně syna Petra, která paní Samkové rozhovor tlumočila 

a také společná hodnotící setkání rodiny, pracovníka Trianglu 

a kurátorky v pravidelných intervalech.

Během působení pracovníka sociální služby Triangl se postupně 

upravoval Lukášův školní prospěch, rodina si vytvořila vlastní 

systém přípravy do školy a proto se na jaře 2009, upustilo od 

poskytování pomoci s přípravou do školy. Doprovod do NZDM 

však stále pokračoval, především na vyžádání kurátorky.

 

Také nás rodina požádala o pomoc při hledání nového bydlení. 

Na této zakázce bylo pracováno souběžně s poskytováním služeb 

ohledně syna Lukáše.

V rámci stanovených cílů se podařilo upravit výchovné problémy 

Lukáše.

Práce s Lukášem v rámci Sanace rodiny byla hodnocena kladně, 

jak ze strany magistrátu (Oddělení sociálně právní ochrany 

ZJIŠTĚNÍ BĚHEM NÁVŠTĚV

STANOVENÉ CÍLE SPOLUPRÁCE

Během mapování vztahů v rodině se ukázalo, že pracovat 

s matkou je komplikované z důvodu jejího smyslového postižení 

(neslyšící) a neznalosti čtení. Bez tlumočníka znakové řeči jsme 

nebyli schopni se dorozumět. Nebylo možné zajistit tlumočníka, 

který by se mohl účastnit každého setkání a také aby vyhovoval 

paní Samkové. I z tohoto důvodu byla práce zaměřená 

především na syna Lukáše. 

Při pravidelných schůzkách s kurátorkou, paní Samkovou, 

Lukášem a námi jako soc. službou byla vydefinována zakázka. 

Vzhledem k tomu, že Lukáš disponoval velkým množstvím 

volného času a většina jeho problémů pramenila z vrstevnických 

konfliktů a špatného prospěchu, shodli jsme se společně na tom, 

že Lukáš bude doprovázen sociálním pracovníkem Trianglu do 

místního Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Modrý 

Pomeranč a dále mu bude poskytnuta služba, pomoc s přípravou 

do školy.

ÚVOD

POPIS SITUACE V RODINĚ

Rodina Samkových se do sociální služby Triangl dostala na 

doporučení kurátorky Magistrátu města (Oddělení sociálně 

právní ochrany dětí). Původním očekáváním kurátorky bylo 

pomoci matce, při pokračování nastoleného režimu u syna 

Lukáše, který čerstvě absolvoval pobyt ve Středisku výchovné 

péče. Program sanace rodiny měl zajistit, aby výchovné 

problémy Lukáše nevyústili k umístění do výchovného ústavu, 

tak jako se to stalo s jeho starším bratrem.

Paní Samková je matkou 4 synů. Synové: Miroslav (21 let), Petr 

(17 let) – toho času ve výchovném ústavu, Lukáš (9 let) a Tomáš 

(4 let). Paní Samková žije v jedné domácnosti se syny Lukášem 

a Tomášem, dále s nejstarším synem a jeho rodinou (manželka 

a syn) a také s přítelkyní syna Petra. Otec dětí zemřel zhruba 

před šesti lety. Matka je v invalidním důchodu.

Syn Lukáš před rokem přestoupil ze základní školy do školy 

Praktické. Na nové škole se potýkal s řadou výchovných 

problémů (agresivita vůči spolužákům, problémy s autoritou 

a špatný prospěch). Třídní učitelka si stěžovala na nespolupráci 

matky, proto po dohodě s kurátorkou matka souhlasila 

s umístěním Lukáše do Střediska výchovné péče na dvou měsíční 

pobyt a také byl nad Lukášem ustanoven soudní dohled. Sama 

maminka si také stěžovala na Lukášovo chování vůči ní 

a sourozencům (lhal, odmlouval). Pokud by Lukáš i nadále 

pokračoval, ve svém závadovém chování reálně hrozilo, že bude 

umístěn do ústavu. Řešilo se také, zda je matka plně 

kompetentní ve výchově synů. Působila, že kvůli svému 

handicapu nedokáže podpořit Lukáše při domácí přípravě do 

školy.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

KAZUISTIKA

TRIANGL
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ MODRÝ POMERANČ

Rok 2009 byl provázen mnohými personálními změnami. Po 

několikaletém působení v pozici vedoucí NZDM se s námi 

rozloučila Mgr. Lenka Kulichová, která Modrému pomeranči 

umožnila vykročit správným směrem. Její místo nahradila 

neméně schopná Mgr. Kateřina Zemanová, která byla velkým 

pamětníkem NZDM. Především jí patří veliké „díky“ za úspěchy, 

které nás potkaly v minulém roce. S očekávaným příchodem 

miminka se s námi i ona záhy rozloučila a opustila brány 

Modrého pomeranče v listopadu. Otěže její vlády jsem převzala 

já – Mgr. Michaela Čermáková, DiS. Obměnil se nejenom 

manažerský tým, ale i tým sociálních pracovníků. Proto pro nás 

rok 2010 bude rokem stabilizace a ukotvování pracovního týmu, 

aby se Modrým pomerančem opět nesla harmonická atmosféra 

a dobrá nálada.

ROK 2009 V NZDM VE ZNAMENÍ ZMĚN A NOVÝCH UDÁLOSTÍ

Nový rok 2009 byl ve znamení mnoha práce a úsilí, abychom 

prokázali, že práce, kterou vykonáváme, naplňuje závazné 

normy, koresponduje s naši praxí a vede k uspokojení našich 

klientů. Zda svoji práci děláme dobře, jsme se mohli přesvědčit 

při inspekcích kvality, které byly důkladnou prověrkou naší 

práce. Naše píle byla zúročena. Sklidili jsme velkou pochvalu 

a až na malé drobnosti jsme plně naplnili Standardy kvality 

sociálních služeb. Vědomí, že naši práci vykonáváme dobře 

a našim klientům poskytujeme kvalitní sociální služby, nás 

motivovalo jít dál a neusínat na vavřínech. Kvalita naší práce se 

neodráží pouze v metodikách, ale především ve spokojenosti 

našich klientů.
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PRINCIPY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Princip nízkoprahovosti

§

§

§

§

§

§

§

Princip odpovědnosti klienta

§

§

Princip spoluúčasti klienta

§

§

§

POPIS SLUŽEB A DÍLČÍCH ÚKONŮ

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

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. Veškeré 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 škod 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,

klient se může podílet na činnosti centra a ovlivňovat ji.

Cílem sociální pomoci je podpořit klientovu schopnost zvládat 

životní obtíže vlastními silami,

vedeme jej k převzetí odpovědnosti za své chování.

Veškeré aktivity jsou poskytování 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,

úloha centra při zajišťování volnočasových i dalších služeb je 

podpůrná.

Úkony: Podpora vlastních aktivit (pomoc s realizací vlastních 

Internetové poradenství

§

§

POSLÁNÍ

CÍLE

§

§

§

§

Cílová skupina nízkoprahového klubu Beruška

§

§

Cílová skupina nízkoprahového klubu Orange

§

§

§

Sociální služba poskytovaná prostřednictvím internetu,

Tato služba je určena pro děti a mládež do 21 let, kteří tráví 

většinu volného času na internetu a vyhovuje jim tato služba 

svou dostupností.

Jsme nepobytovým zařízením, kde děti a mládež ve věku 7 – 21 

let z Hradce Králové mohou společně trávit svůj volný čas a najít 

pomoc a radu v obtížných životních situacích. Pomáháme jim 

najít své místo v život a společnosti.

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.

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.

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,

se nacházejí v obtížných životních situacích, které nedokáže 

řešit v rámci svých přirozených sociálních vztahů (rodina, 

komunita, vrstevníci).

Především to jsou naši klienti, kteří vtiskují hlavní ráz naši 

práci. Nebýt jich, nejsme ani my. Jsme tu pro ně, aby měli s kým 

sdílet radosti a strasti, aby mohli poznávat a učit se nové věci, 

zažívat mnohá dobrodružství a našli své místo v současném 

světě. Jsou to ti, kteří sami nejlépe vědí, co chtějí, potřebují 

a jak jim v tom můžeme pomoci.

Minulý rok byl rokem plný změn, nových výzev a pln očekávání, 

překážek a nadějí. Všichni ti, kteří nás po celou dobu 

doprovázeli, mají můj nesmírný obdiv. Ten patří především 

klientům, kteří se dokáží s nesmírnou vervou prát se svými osudy 

a pracovníkům, kteří je v jejich nesnázích a radostech provází.

Nízkoprahový klub pro děti ve věku 7 – 14 let

Nízkoprahový klub pro mládež ve věku 13 – 19 let

Sociální služba poskytovaná mimo otevírací dobu klubů 

klientům ve věku 7  - 21 let, případně jejich rodičům a dalším 

příbuzným.

PROGRAMY NZDM MODRÝ POMERANČ

Klub Beruška

§

Klub Orange

§

Individuální poradenství

§
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Středa: individuální poradenství 14.00 – 16.30 h

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 15.00 – 19.00 h

Středa: individuální poradenství 14.00 – 16.30 h

Počet klientů: 166

z toho: Beruška: 65

Orange: 42

Individuální poradenství: 59

Počet zájemců o službu: 168

z toho: Beruška: 101

Orange: 67

Počet poskytnutých služeb:9 481

z toho: Beruška: 5 482

Orange: 3 999

Selicharova 1420, 500 12 Hradec Králové

Telefon: 495 260 510, 777 041 030

E-mail: nizkoprahove.centrum@salinger.cz

Vedoucí služby: Mgr. Michaela Čermáková, DiS.

Klub Orange

ROK 2009 V ČÍSLECH

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

NZDM Modrý pomeranč 

dobrovolník, praktikant nebo stážista navyšuje se kapacita o 3 

klienty na danou osobu. Maximální kapacita klubu v běžném 

provozu se může pohybovat od 14 do 17 klientů v daném 

okamžiku.

Na jednoho pracovníka v přímé práci v klubu připadá maximálně 

10 klientů v daný okamžik. Pokud v klubu působí zaškolený 

dobrovolník, praktikant nebo stážista navyšuje se kapacita o 3 

klienty na danou osobu. Maximální kapacita klubu v běžném 

provozu se může pohybovat od 20 do 23 klientů v daném 

okamžiku.

Veškeré služby v NZDM Modrý pomeranč jsou poskytovány 

zdarma. Finanční spoluúčast klientů je pouze na akcích 

pořádaných mimo klub (např. výlety, víkendové či vícedenní 

pobyty), a to v rozsahu přiměřeném možnostem dané cílové 

skupiny.

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 14.00 – 18.00 h

Kapacita klubu Orange

CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OTEVÍRACÍ DOBA

Klub Beruška

nápadů klientů), pomoc se školou, práce s výukovými programy, 

preventivní programy (besedy, diskuse, poskytnutí kondomu, 

poskytnutí těhotenského testu, promítání dokumentárních 

filmů), volnočasové aktivity, hra na hudební nástroj, filmový 

klub, situační intervence, skupinové aktivity (skupinové hry na 

rozvoj sociálních dovedností).

Úkony: Akce mimo klub, víkendové a vícedenní akce.

Úkony: Pomoc v krizi, individuální rozhovor, poradenství, práce 

se skupinou.

Úkony: Zprostředkování kontaktu na odborníka, poskytnutí 

informace, jednání s institucemi ve prospěch klienta, doprovod, 

práce s osobami blízkými.

Na jednoho pracovníka v přímé práci v klubu připadá maximálně 

7 klientů v daný okamžik. Pokud v klubu působí zaškolený 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí

KAPACITA ZAŘÍZENÍ

Kapacita klubu Beruška
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KOMUNITNÍ CENTRUM
AMARO PHURD - PRAŽSKÁ

Rok 2009, se v rámci Komunitního centra Amaro Phurd - Pražská, 

nesl v duchu stabilizace a to nejen v rámci pracovního týmu, ale 

i v poskytovaných službách a jednotlivých programech. Bouřlivý 

rozvoj jsme však zaznamenali v počtu klientů, jichž je skoro o 40 

více, než tomu bylo v roce 2008. A co dalšího nám přinesl rok 

2009?

V klientské práci jsme se zaměřovali hlavně na zkvalitňování 

procesu poskytování služeb. Na denním pořádku byly 

aktualizace a dotváření metodik týkajících se jednání se 

zájemci, uzavírání dohod, individuálního plánování, podávání 

stížností, a dalších. V průběhu celého roku jsme s metodikami 

seznamovali také klienty. 

Těžištěm všech programů zůstávala nadále práce s rodinou jako 

celkem. Zachovali jsme pravidelný prostor pro setkávání rodičů 

s dětmi v otevírací době a uspořádali 6 schůzek s místní romskou 

komunitou. Cílem komunitních setkání bylo zejména stanovení 

problémů v komunitě a společná aktivní práce na jejich 

odstraňování. Největším úspěchem v této oblasti byl společný 

úklid okolí domu na Pražské na jaře 2009. Do aktivit programu 

Bare byla zapojena dobrovolnice z místní komunity, která 

s dětmi a mládeží trénovala taneční vystoupení, se kterým 

excelovali na řadě vystoupení a soutěží.

V rámci terénní práce jsme v říjnu 2009 navázali spolupráci 

s terénními pracovníky o. s. Romodrom, kteří doprovázejí 

předškolní děti z Kydlinovské ulice do klubu Cikne. 

1918



Dílčí cíl

Principy poskytování služeb

§

§

§

§

§

§

§

§

§

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Programy KC Amaro Phurd-Pražská

Program Cikne

§

§

§

§

V maximální míře vést v každodenním kontaktu k využívání 

jiných služeb než pouze volnočasových aktivit.

 K naplňování cílů dochází jednak prostřednictvím poskytování 

sociálních služeb, a jednak také prostřednictvím systematické 

intervence speciálního pedagoga.

Bezplatnost 

Respektování důstojnosti a ochrana práv 

Důvěra 

Anonymita 

Dobrovolnost 

Nestrannost 

Odpovědnost  a samostatnost 

Flexibilita a individualizace 

Kvalita a odbornost 

určen předškolním dětem ve věku 3-6 let a jejich rodičům

vycházíme z principu multikulturního vzdělávání a výchovy

činnost s předškoláky maximálně přizpůsobujeme vývojovým, 

fyziologickým, kognitivním, sociálním a emočním potřebám 

dětí této cílové skupiny a rozvíjíme je. Nedílnou součástí 

aktivit je pohyb a hra – nejpřirozenější prostředky vzdělávání 

a rozvoje dětí. Nabídka programu je určena také rodičům, 

kteří mohou do klubu své děti doprovázet a trávit zde s nimi 

čas 

klíčovým pracovníkem programu je speciální pedagožka, 

která zároveň poskytuje rodičům poradenství týkající se 

výchovy dětí 

klientů, probačními úředníky, mentory, terénními pracovníky 

a dalšími spolupracujícími institucemi. Hlavním cílem 

spolupráce je jednak zefektivnit poskytované služby a pomoc, 

která z naší strany ke klientům přichází, ale také vyjasnit 

spolupracujícím institucím reálné možnosti našich klientů a ty 

společně s klienty slaďovat s očekáváním daných institucí. 

Volnočasové a preventivní aktivity, hra na nástroje, pomoc se 

školou, poradenství, individuální rozhovory, spousta výletů 

a víkendových pobytů, je pouze výčet některých služeb, které 

našim klientům nabízíme. 

KC Amaro Phurd-Pražská je služba nabízející podporu a pomoc 

rodinám z romské komunity v Hradci Králové a okolí. Podpora 

a pomoc napomáhá k jejich lepší orientaci v běžném životě a je 

poskytována radou, učením či sdílením těžkých životních situací 

a formou speciálně-pedagogické podpory. 

Pracujeme s romskými rodinami, dětmi a mládeží, pro které je 

nesnadné se začlenit do české společnosti a často mají nízké 

postavení i v rámci místní romské komunity. Hlavními příčinami 

jsou zejména odlišná kultura, jiný způsob života a horší 

ekonomická situace. 

1. Předcházení záporných sociálních jevů - šikana, záškoláctví, 

zneužívání návykových látek, trestná činnost, dlouhodobá 

nezaměstnanost…, které představují riziko pro  konkrétní 

věkové skupiny.

2. Zvyšování schopnosti zájemců a uživatelů uspět v ne-

romském prostředí – úspěšnost ve škole, v práci, při jednání 

s úřady a rozvoj osobnosti. 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání 

Cílová skupina

Cíle„Amaro Phurd“ znamená v českém jazyce „Náš most“. 

Prostřednictvím naší práce se snažíme obsah tohoto sousloví 

přenášet do reality - a to v obou směrech – ze strany klientů do 

majoritní společnosti a z majoritní společnosti zpět ke 

klientům. Dokladem toho jsou například akce pro veřejnost, na 

kterých naši klienti vystupovali: výstava „Nane čhave, nane 

bacht“ nebo festival sociálních služeb „Poznejme se 

navzájem“. Snažíme se také úzce spolupracovat s učiteli našich 

Program Bare 

§

§

§

§

Program Poradenství

§

§

§

určen klientům ve věku 6-15 let

děti a mládež, se kterými pracujeme, mají odlišné sociálně-

kulturní zázemí nežli jejich vrstevníci z většinové společnosti, 

což jim může znesnadnit orientaci v ní

služby pomáhají vytvořit chráněný prostor a nabídku pro 

aktivní využití volného času, klademe důraz také na zapojení 

klientů a podporujeme vzdělávání přímo v rodinách. Služby 

pomáhají předcházet a tlumit rizikové chování dětí a zlepšit 

jejich statut a úspěšnost mezi vrstevníky ve školách a partách 

nabízené aktivity směřují k rozvoji kompetencí a znalostí dětí 

a mládeže

určen klientům ve věku 15-65 let

jde zejména o pomoc v oblastech, které mají klientům 

pomoci lépe se orientovat v každodenním životě většinové 

společnosti. Našim klientům poskytujeme potřebné 

informace, nabízíme doprovod při jednání s úřady, pomoc při 

sepisování žádostí, pomoc v krizi, apod.

součástí programu je sociálně hygienický servis, jde zejména 

o nácvik dovedností při obsluze pračky se sušičkou
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KAPACITA

CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OTEVÍRACÍ DOBA

Klub Cikne

Klub Bare

Poradenství pro osoby 15-65 let

Jeden pracovník v přímé práci může pracovat nejvýše s pěti 

klienty zároveň. 

Dobrovolník či praktikant může pracovat nejvýše se 3 klienty 

zároveň.

Maximální  denní kapacita 33 klientů.

 10 klientů programu Cikne 

 15 klientů programu Bare 

   8 klientů programu Poradenství 

Poskytované služby jsou bezplatné. Finanční spoluúčast 

uživatele je vyžadována pouze u fakultativních služeb (např. 

víkendové pobyty, výlety, apod.)

(děti 3-6 let, popř. do nástupu povinné školní docházce)

Pondělí - Čtvrtek 

9.00 - 11.30 hodin

(děti 6-15 let popř. do ukončení povinné školní docházky)

Pondělí - Čtvrtek

13.00 - 14.30 (klubové aktivity, podpora vlastních aktivit, 

výchovné a vzdělávací aktivity,skupinovka)

14.30 – 15.30 příprava do školy

Pátek 

13.00 - 15.00 klubové aktivity, internet, výchovné a vzdělávací 

aktivity 

(sociální a výchovné)

Pondělí 15.30 – 16.30

Program „Andro foros“ - práce v terénu 

§

§

§

POSKYTOVANÉ SLUŽBY DLE ZÁKONA Č.108/2006 SB.

Skupina služeb z oblasti výchovné vzdělávací a aktivizační 

činnosti

Skupina služeb z oblasti zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím

Skupina služeb z oblasti sociálně terapeutické činnosti

Skupina služeb z oblasti pomoc při uplatňování práv 

a oprávněných zájmů

určen klientům ve věku 3-65 let

práce v přirozeném prostředí v okolí Pražského předměstí 

a Kydlinovské ulice

Těžištěm programu je poskytování volnočasových aktivit 

klientům, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou trávit svůj 

volný část v rámci nabídek tradičních institucí (ZUŠ, Domy 

děti, apod.). Dílčím cílem je oslovovat další potenciální 

klienty, kteří služeb KC AP-P dosud nevyužívají. V rámci 

programu nabízíme klientům sportovní a jiné hry, zážitkovou 

pedagogiku, tanec, sportování v tělocvičně, apod. Všechny 

tyto aktivity vedou prohloubení kontaktu a umožňují následně 

poskytovat či zprostředkovat jiné návazné služby.

Pracovně výchovná činnost s dětmi i dospělými, preventivní 

aktivity, nácvik a upevňování motorických, psychických 

a sociálních dovedností a schopností dětí, příprava do školy, 

volnočasové aktivity, situační intervence, podpora vlastních 

aktivit, speciálně pedagogická podpora, sociálně etopedická 

podpora.

Akce mimo klub, akce konané klubem, doprovázení.

 

Práce se skupinou, individuální rozhovor/kontaktní práce, 

poradenství, pomoc v krizi, kontakt v přirozeném prostředí.

Jednání s institucemi ve prospěch klienta, poskytnutí 

informace, zprostředkování kontaktu na návazné služby.

Středa 11.30 – 12.30

Pátek 12.00 – 13.00

Pondělí - středa 

8.00 - 9.30 hodin

(v oblastech Pražského předměstí a Kydlinovské ulice)

Středa: 14.00 – 16.00

Pátek:  14.00 – 17.00

Otevírací doba se během prázdnin může měnit podle zájmu 

klientů.

Počet uživatelů celkem 101

Z toho v programu Cikne 20

Z toho v programu Bare 50

Z toho v programu Poradenství 31

Počet zájemců o službu celkem 56

Z toho v programu Cikne 9

Z toho v programu Bare 33

Z toho v programu Poradenství 14

Počet poskytnutých služeb celkem 7924

Z toho v programu Cikne 1789

Z toho v programu Bare 5217

Z toho v programu Poradenství 918

Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská

Pražská 599 

500 04 Hradec Králové 4

Tel: 495 530 364, 777 807 051

E-mail: kc.prazska@salinger.cz

Vedoucí služby: Mgr. Silvie Hendrychová

Sociálně hygienický servis

Terénní práce Andro foros

STATISTIKY ZA ROK 2009

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

2322



KOMUNITNÍ CENTRUM
AMARO PHURD - OKRUŽNÍ

a společně pořádáme motivační bloky s názvem „Jak hledat 

práci“. Cílem motivačních bloků je pomoci nezaměstnaným 

Romům z Hradce Králové a okolí získat základní přehled 

v některých oblastech (orientace na trhu práce, systém 

sociálního zabezpečení, základy práce na PC, základy 

psychologie) a pomoci jim tak udělat další krok k nalezení 

zaměstnání.

Téměř každý jsme v kontaktu s tím nejcennějším, co máme – 

s našimi klienty. Bez nich by to nešlo. Chvíle napětí, očekávání 

a samozřejmě radosti, to vše nám přináší práce s nimi. Do roku 

2010 si přejeme důvěru klientů, motivaci náš všech a spoustu 

odvahy a energie k práci, která je mnohdy vyčerpávající, 

unavující, ale přesto jedinečná.

Odpolední kluby - jsou určeny pro děti ve věku 6-21 let z romské 

komunity, ze Slezského a Moravského předměstí v Hradci 

Králové, které mají odlišné sociálně-kulturní zázemí, 

nevyužívají aktivně svůj volný čas, jsou ohroženy sociálně 

patologickými jevy. 

§klub pro 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

PROGRAMY SLUŽEB

Klub Čhavale 

Rok 2009 byl pro Komunitní centrum Amaro Phurd - Okružní 

významný zejména díky financování z Individuálního projektu 

Královehradeckého kraje. Naše služby tak mohly být 

koncipovány na dobu tří let. To s sebou přináší nejen očekávání 

rozvoje ale samozřejmě poskytovaní sociálních služeb vysoké 

kvality.

Tyto události kladou vysoké požadavky na celý pracovní tým, 

který se snaží při každodenní klientské práci reflektovat svoje 

úspěchy i neúspěchy. Dobrá praxe se pak odráží v nikdy 

nekončící aktualizaci metodických postupů a dokumentů.

I když personální obsazení zaznamenalo některé změny, nový 

tým neztratil harmonii a profesionalitu.

Jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi jsme se více 

zaměřili a dále zaměřovat budeme na práci s celou rodinou 

a přímo v rodině. Pokračujeme tak v osvědčené spolupráci dítě-

rodiče-škola, kde naši pracovníci vytvářejí prostředníka při 

řešení problémů a pomáhají posilovat kompetence dětí i rodičů 

při zvládání školních povinností.

V rámci působení na celou komunitu a dospělé klienty pořádáme 

pravidelné schůzky s komunitou, kde se snažíme více uplatňovat 

nejen individuální rozhovor, ale i pracovně-výchovnou činnost. 

Spolupráce s rodinou se tak stává systematičtější a efektivnější.

Nadále také spolupracujeme s Úřadem práce v Hradci Králové 
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CÍLE

Obecný cíl služby 

Dlouhodobé cíle

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

§bezplatnost

§dodržování důstojnosti a práv

§důvěra

§anonymita

§nestrannost

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.

1. Předcházení záporných sociálních jevů, které představují 

riziko pro  konkrétní věkové skupiny - šikana, záškoláctví, 

zneužívání návykových látek, trestná činnost, dlouhodobá 

nezaměstnanost.

2. Zvyšování schopnosti uživatelů uspět v ne-romském 

prostředí – úspěšnost ve škole,  v práci, při jednání s úřady, 

rozvoj osobnosti.

 - umožňuje využívat službu každému uživateli 

nezávisle na tom, zda je schopen si službu zaplatit či ne. 

Finanční spoluúčast klienta je možná při navazujících 

aktivitách (např. koncerty, víkendové pobyty, tábory, 

sociálně hygienický servis, apod.)

 - zařízení vytváří podmínky, 

v nichž jsou naplňována práva uživatelů

 – údaje poskytnuté uživatelem jsou pro nás pravdivé 

 - klient má možnost zůstat v anonymitě a je mu 

zaručena diskrétnost vůči jiným organizacím a osobám 

zvenčí

 - nárok na poskytnutí služby při dodržení 

stanovených pravidel se zaručuje všem bez rozdílu pohlaví, 

rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či 

jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, sexuální 

orientaci, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, 

§

Práce v přirozeném prostředí (6-65 let)

§

§

POSLÁNÍ

CÍLOVÁ SKUPINA

poradenstvím napomáháme k lepší orientaci v běžném životě. 

Poradenství je poskytováno na základě individuálních potřeb 

uživatele. Pro tuto činnost je záměrně vyhrazen zvláštní čas, 

protože se snažíme nabídnout každému uživateli jím 

požadovanou službu (doprovod do instituce, na úřad, sepsání 

žádosti, pomoc při vyplňování formulářů, pomoc při hledání 

bydlení, pomoc při řešení dluhů, apod.)

navazuje na činnost centra přímo na ulici

pracuje s klienty, kteří se pohybují více venku. Práce je 

především zaměřena na aktivní využívání volného času 

uživatelů formou sportu a jiných her, jež jsou prostředkem 

pro navázání a prohloubení kontaktu a umožňují následně 

poskytovat či zprostředkovávat jiné návazné služby

KC Amaro Phurd- Okružní 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.

Pracujeme s rodinami, dětmi a mládeží z řad romské komunity 

z lokality Slezského a Moravského 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. 

§

§

Klub Bengoro

§

§

§

Poradenství 

§

pomocí nabízených sociálních služeb zvyšujeme schopnost 

dětí uspět v neromském prostředí a minimalizovat riziko 

negativních sociálních jevů

preventivními aktivitami se snažíme o snížení sociálních 

a zdravotních rizik jako jsou šikana, záškoláctví, návykové 

látky,rizikové sexuální chování a další

klub pro mládež ve věku 13-21 let

nabízené sociální služby jsou zaměřeny tak, aby zvyšovaly 

rozvoj osobních schopností u mládeže uspět v neromském 

prostředí (rozvoj osobnosti, jednání s úřady)formou motivace 

ke studiu, upevňování psychických a sociálních dovedností 

a schopností. Tyto služby umožňují seberealizaci 

a napomáhají k vytváření a přijetí pozitivních hodnot v životě 

preventivními aktivitami se snažíme o snížení sociálních 

a zdravotních rizik jako jsou šikana, záškoláctví, návykové 

látky, rizikové sexuální chování a další

sociální služba poskytovaná rodičům a mladým dospělým ve 

věku 21-65 let
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Klub BENGORO– pro mládež a mladí dospělí 13 – 21 let

Poradenství (individuální poradenství) od 21 do 65 let

STATISTIKY ZA ROK 2009

Počet uživatelů celkem 99

Počet zájemců o službu celkem 75

Počet poskytnutých služeb celkem 9568

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Komunitní centrum Amaro Phurd-Okružní

Pondělí, úterý, čvrtek

15.30 –18.00 

Středa

16.00 –19.00 

Pátek

13.30–17.00 práce v terénu 

Pondělí, středa 9:00-11:00, 12:30-14:00

Úterý, čtvrtek 14:00-17:00

Čhavale 47

Bengoro 35

Poradenství 14

Čhavale 10

Bengoro 38

Poradenství 27

Čhavale 5975

Bengoro 3103

Poradenství 479

Okružní 873

500 03 Hradec Králové

Tel. 495 510 208, 774 807 052

E-mail: kc.okruzni@salinger.cz

Vedoucí služby: Mgr. Petra Ošlejšková

poradenství, pomoc v krizi.

Jednání s institucemi ve prospěch klienta, poskytnutí 

informace, zprostředkování kontaktu na návazné služby, 

sociální poradenství.

51 zájemců/uživatelů denně

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma

Pondělí, úterý, čtvrtek

12:30 –15:00 

Středa

12:30 – 15:30

Pátek

13:30–17:00 – práce v terénu 

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

KAPACITA SLUŽBY

CENA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

OTEVÍRACÍ DOBA

Klub ČHAVALE – pro děti od 6 do 13 let

majetku, rodu nebo jiného postavení. Součástí nabízených 

služeb není podsouvání jakékoliv ideologie nebo 

náboženského přesvědčení

 – vytváření prostoru pro aktivní podílení se na 

řešení životní situace

 - služby se přizpůsobují potřebám 

uživatelů jak s časového hlediska, tak z pohledu zakázky 

uživatele 

Pracovně výchovná činnost s dětmi, preventivní aktivity, 

pracovně výchovná činnost s dospělými, nácvik a upevňování 

motorických, psychických a sociálních dovedností, příprava 

do školy, volnočasové aktivity, situační intervence, podpora 

vlastních aktivit.

Akce mimo klub, akce konané klubem.

Práce se skupinou, individuální rozhovor/kontaktní práce, 

§samostatnost

§flexibilita a individualita

POPIS SLUŽEB

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti 

2928



AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA PROBLEMATIKU
NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

s námi a podněty pro zlepšení našich služeb. Do roku 2010 přeji 

všem pracovníkům pevnou vůli, dostatek motivace a energie 

a klientům spokojenost s námi odvedenou prací.

Umožnit dětem v ústavní péči žít v pěstounské rodině 

prostřednictvím podpory této rodiny. Podpora je realizována 

poskytováním informací, vzdělávání, psychické a emoční 

podpory. Vycházíme z toho, že každé dítě má právo vyrůstat 

v rodině, kterou chápeme jako celek. Služby poskytujeme 

především rodinám z Královéhradeckého kraje.

pěstouni řádně pečují o vlastní i děti přijaté do pěstounské 

péče tak, aby byl zajištěn jejich zdravý vývoj

pěstouni vědí o rizicích pěstounské péče, jsou na ně 

připraveni a v případě, pokud nastanou, jsou schopni je 

řešit samostatně, nebo s dopomocí

pěstounská rodina je rodinou, ve které má každý své místo, 

kde je naplněna potřeba bezpečí, jistoty a lásky

pěstování dobrých vztahů mezi pěstouny a biologickými 

rodiči

pěstouni podporují pozitivní vztahy mezi dítětem přijatým 

do pěstounské péče a jeho biologickými rodiči

pěstouni vědí o rizicích ve vztahu s biologickými rodiči 

dítěte, jsou na ně připraveni a v případě, pokud nastanou, 

jsou schopni je řešit vlastními silami

POSLÁNÍ

CÍLE SLUŽBY

§stabilní a fungující pěstounská rodina

§

§

§

§dítě přijaté do pěstounské péče má vždy svou rodinu, ve 

které žije (ať to jsou pěstouni, či biologičtí rodiče)

§

§

§

 

Rok 2009 znamenal pro projekt Aktivity zaměřené na 

problematiku náhradní rodinné péče řadu zásadních změn. Se 

začátkem nového roku převzala otěže vedení po Bc. Janu 

Vrbickém, DiS. dlouholetá vedoucí projektu NZDM Modrý 

Pomeranč Mgr. Lenka Kulichová, která se však s námi na podzim 

roku rozloučila a na její místo jsem nastoupila já – Iva Rosíková.

V průběhu roku došlo k navýšení úvazku sociální pracovnice 

a vypsalo se výběrové řízení na pozici asistenta v rodinách, což 

sebou přineslo možnost rozšíření námi nabízených služeb 

a práce s klienty mohla být zaměřena individuálněji.

Na sklonku jara se nám podařilo založit na základě aktivity 

samotných klientů Klub pěstounů, který funguje v pravidelném 

čase 1x za měsíc. Motivací pro jeho vznik byla potřeba pěstounů 

potkávat se, předávat si své zkušenosti, informace a čerpat 

nové vědomosti od odborníků. 

Jednotlivé činnosti projektu jsme prezentovali na festivalu 

sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ a v rámci 

pravidelných schůzek organizací věnujících se problematice 

náhradní rodinné péče, jejichž organizátorem je Informační 

středisko Mikuláš, o.p.s.

Závěr roku pak oblékl projekt Aktivity zaměřené na 

problematiku náhradní rodinné péče do nového kabátu, neboť 

došlo ke změně názvu na Stopa čápa. Se změnou názvu byla 

spojená i práce na tvorbě našeho nového loga.

Celoročně se pracovníci projektu zaměřovali na zkvalitnění 

poskytovaných služeb, ať už ve formě rozšíření nabídky nebo 

tvorbou metodik věnujících se práci s klienty.

Díky patří nejen všem pracovníkům a dobrovolníkům, kteří 

denně odvádí kvalitní práci, ale i klientům za jejich spolupráci 
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KAPACITA SLUŽBY

CENA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

OTEVÍRACÍ DOBA

Ambulantní forma – 40/den. Terénní forma – 40/den.

Poskytované služby jsou bezplatné. Finanční spoluúčast 

uživatele je vyžadována pouze u fakultativních služeb (např. 

víkendové pobyty, výlety, apod.)

volnočasové, preventivní či vzdělávací aktivity

příklady témat odborných bloků pro rodiče: oblast právní 

(změny v zákonech a vyhláškách týkajících se NRP), 

problematika školství, specifické poruchy učení, výchovné 

problémy, osamostatnění dětí z NRP dosažením zletilosti, 

problematika kontaktů dětí s biologickou rodinou, jejich 

vztah k biologickým rodičům, romská kultura a výchova 

romských dětí v neromské rodině apod.

setkávání pěstounských rodin 1x za měsíc nad odbornými 

tématy. Možnost předávání zkušeností a informací 

o pěstounské péči

během klubu je zajištěn program pro děti formou 

volnočasových, preventivních či vzdělávacích aktivit

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 

dovedností a schopností dětí, odborné přednášky pro 

dospělé, podpora vlastních aktivit, preventivní aktivity, 

pracovně výchovná činnost s dětmi, volnočasové aktivity

doprovod uživatelů spojených s využitím jiných veřejných 

služeb (např. bazén, knihovna, exkurze, …), jednodenní akce 

mimo prostory realizované sociální služby

individuální rozhovor, nácvik a upevňování psychických, 

rodinných a sociálních dovedností a schopností dospělých, 

pomoc v krizi, práce se skupinou, provázení rodiny, provázení 

v problému

jednání s institucemi ve prospěch klienta, poskytnutí 

informace, zprostředkování kontaktu na návazné služby

§

§

§

§

§

§

§

Klub pěstounů

POPIS SLUŽEB

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí

sociálního původu, sexuální orientace, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 

jiného postavení

probíhá na základě individuálních konzultací osobně, 

telefonicky či e-mailem

klientům je nabízeno poskytnutí základních informací, 

doprovod, pomoc při jednání s úřady či sepisováním žádostí 

a návrhů

rodinní terapeuti se s klienty zaměřují na témata jako je 

nahlédnutí do vztahů v rodině, pomoc při přebírání dalšího 

dítěte do rodiny a jeho usazení v rodině, sourozenecké 

konstelace, partnerské vztahy apod.

možnost využít odborný náhled rodinných terapeutů do rodiny 

a jejího fungování

supervizi je možno využít i v případě fungování – jde o vhodný 

nástroj „zastavení se“ a nahlédnutí do systému rodiny 

a vztahů jednotlivých členů

cílem těchto setkání je nabídnout klientům 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 sdílením zkušeností, posílení jejich výchovné 

role, řešení specifických problému spojených s pěstounskou 

péčí atd.

klientům je také nabízen prostor pro osobní individuální 

konzultace, vzájemné obohacení, sdílení společných starostí, 

pomoc s konkrétními problémy apod.

dětem jsou po celou dobu odborného programu zajištěny 

PROGRAMY SLUŽBY

Sociálně – právní poradenství v oblasti náhradní rodinné péče

Rodinná terapie pro pěstouny

Supervize pěstounské rodiny

Víkendová setkání pěstounských rodin

§

§

§

§

§

§

§

§

CÍLOVÁ SKUPINA

Rizikové a ohrožující sociální faktory:

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Princip respektování individuality 

Princip svobodné volby

Princip aktivní účasti

Princip nestrannosti

Cílovou skupinou jsou pěstounské rodiny z Královéhradeckého 

kraje, které mohou mít ve své péči jak děti vlastní, tak i děti 

přijaté do pěstounské či poručnické péče.

vztahy s biologickými rodiči a rodinou 

výchova dětí jiného etnika v rodině - rozdílné sociokulturní 

vzorce 

finanční zátěž 

rozdílná sociální zralost dětí svěřených do pěstounské péče 

nebo osvojení, rozdílná úroveň sociálních dovedností 

 

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

klient si volí sám, které z nabízených služeb a v jaké míře 

využije 

všechny služby jsou poskytovány za předpokladu aktivní 

účasti klienty 

poskytované služby směřují k podpoře klienta při řešení 

vlastních problémů 

služby poskytujeme všem, kteří dodržují stanovená pravidla, 

bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo 

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Ambulantní forma Terénní forma

Pondělí, Pátek Úterý, čtvrtek

8.00 – 16.00 15.00 – 19.00

Úterý, středa, čtvrtek

8.00 – 17.00

STATISTIKA

Uživatelů 90

Kontaktů 860

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Aktivity zaměřené na problematiku 

náhradní rodinné péče (Stopa čápa)

Na Kropáčce 30/1

500 03, Hradec Králové

Mobil: 773 800 292

E-mail: iva.rosikova@salinger.cz

Vedoucí služby: Mgr. Iva Rosíková 
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V roce 2009 se nám podařilo uskutečnit za finanční podpory 

města Hradec Králové dva běhy letních táborů v rekreačním 

areálu Pecka. Tyto pobyty se realizovaly v termínu 1. – 11. 8. 

2009.

Děti byly vybrány a osloveny pracovníky oddělení sociálně 

právní ochrany dětí Magistrátu města Hradec Králové. Prvním 

hlediskem výběru dětí byly výchovné problémy, případně 

trestná činnost, které jsou u dětí řešeny v rámci agendy 

kurátorů pro mládež. Výběrem dětí byl naplněn účel tábora 

podle zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/99 Sb., §43, 

který má být zaměřen zejména ve výchovném působení na děti 

směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a získání 

potřebných společenských a hygienických návyků.

K zajištění výše uvedeného účelu byl kladen důraz na personální 

obsazení tábora a oddílových vedoucí. Oddíloví vedoucí měli 

všichni vysokoškolské vzdělání či vyšší odborné, a to buď 

sociálního, nebo pedagogického směru a delší praxi v práci 

s klientelou tábora. Velmi pozitivní přínos k průběhu tábora 

měla práce nočních hlídačů a praktikantů.

Účastníci tábora byli rozděleni do dvou skupin. Kritérium byl 

hlavně věk. První skupina se skládala z dětí ve věku 7 – 12 let, 

druhá 13 – 17 let.

Program skupiny pro děti a mládež ve věku 7 – 12 let byl zaměřen 

na sportovní aktivity, na klidové aktivity, rozvoj rozumových, 

fyzických dovedností a psychosociálních i hygienických návyků.

LETNÍ VÝCHOVNĚ TÁBORY PRO 

DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN A DĚTI 

S PORUCHAMI CHOVÁNÍ

REKREAČNÍ 

DALŠÍ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Program tábora byl koncipován celotáborovou hrou „Z pohádky 

do pohádky“, kdy jednotlivé hry souvisely s pohádkou pro daný 

den. Hry byly zaměřeny především na rozvoj motoriky, 

sociálních dovedností – jako týmová spolupráce, navazování 

kontaktu mezi vrstevníky atd.

První výlet jsme absolvovali do ZOO Dvůr Králové nad Labem 

a druhý výlet jsme vyrazili na místní hrad Pecka. Celodenní 

výlety přinesly dětem hluboké zážitky.

Program skupiny pro děti a mládež ve věku 13 – 17 let byl 

zaměřen na sportovní aktivity, na klidové aktivity, rozvoj 

rozumových, fyzických dovedností a psychosociálních 

i hygienických návyků.

Program tábora byl zastřešen celotáborovou hrou s názvem 

„Stroj času“. Toto téma bylo zvoleno s ohledem na rozvoj 

vědomostí, které se vztahují k různým obdobím dějin lidstva. 

Jednotlivé činnosti byly rovnoměrně zaměřeny na posílení 

hrubé i jemné motoriky, schopnosti estetického cítění, 

navazování vztahů mezi vrstevníky a celkový rozvoj osobnosti.

V rámci pobytu podnikla i tato skupina výlet do ZOO Dvůr 

Králové nad Labem.  Díky krásnému počasí bylo možno zařadit 

i několik vodních her v blízkém koupališti.

Cílem tábora bylo zejména umožnit dětem zažít pocit úspěchu, 

podpořit a rozvíjet psychosociální dovednosti dětí jako týmovou 

spolupráci, pomoc menším a slabším kamarádům, ale také jim 

nastavit zrcadlo formou řady psychosociálních aktivit. Dílčím 

cílem byla individuální podpora dětí se sníženým 

sebehodnocením a pomoc a podpora při zvládání náročnějších 

úkolů.

Tábor je vnímám dětmi i vedoucími jako alternativní možnost 

trávení prázdninového času, kdy mohou děti zažít 10 dnů plných 

soutěží, her, výletů a s nimi spojených zážitků. Jedná se o děti, 

kterým často rodina neposkytuje potřebné podněty, podporu 

a motivaci pro jejich psychosociální rozvoj.

Statistika:

I.skupina - 18

II. skupina – 25

Vedoucí projektu: Bc. Jan Vrbický, DiS.
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Občanské sdružení Salinger je držitelem pověření k výkonu 

sociálně právní ochrany dětí. Na základě tohoto pověření 

uspořádal v roce 2009 projekt Aktivity zaměřené na 

problematiku náhradní rodinné péče 7 příprav žadatelů 

o náhradní rodinnou péči (z toho jedna začala již v roce 2008 

a jedna končila v lednu 2010), kterých se zúčastnilo 84 žadatelů.

Příprav se účastní jak budoucí pěstouni, tak i osvojitelé. Rozsah 

příprav je nastaven na 48 hodin a ve skupině je vždy maximálně 

20 účastníků. Každá příprava obsahuje část psychologickou, 

sociálně právní a pediatrickou. Při prvním setkání sdělují 

účastníci svá očekávání a představy o průběhu příprav. Na konci 

pak hodnotí jejich naplnění

2 víkendová setkání – realizovaná ve skupině

návštěva Kojeneckého ústavu a dětského domova – Dvůr 

Králové nad Labem – realizováno ve skupině

individuální setkání s terapeuty

Vedoucí projektu: Mgr. Iva Rosíková

Obsah příprav:

§

§

§

V roce 2009 jsme uspořádali 2 víkendové pobyty určené 

zařízením pro výkon pěstounské péče Královéhradeckého kraje. 

První pobyt byl realizován 29. – 31. 5. v Peci pod Sněžkou a byla 

oslovena všechna 4 zařízení. Druhý pobyt byl realizován 

18. – 20. 9. v Deštném v Orlických horách a zúčastnila se jej 

3 zařízení.

Oba víkendy byly zaměřeny dle přání a potřeb jednotlivých 

zařízení. Pro rodiče byly připraveny besedy s tématy, jako je 

drogová závislost dětí, trestná činnost dětí či výukové problémy 

a možnosti jejich řešení. V průběhu celého víkendu byla všem 

dospělým účastníkům dána možnost řešit provozní a technické 

problémy či vzájemně sdílet zkušenosti s ostatními rodiči.

Během odborného programu pro rodiče byl pro děti připraven 

volnočasové aktivity, odborné přednášky či se vydali na bobovou 

dráhu, navštívili Středisko Horské služby s ukázkami 

záchranných akcí atd. Všechny aktivity pořádané pro děti mají 

za cíl nabídnout dětem nejen prostor pro aktivní trávení 

volného času, ale i osobní rozvoj jedince.

I. Víkend - 29

II. Víkend – 30

V průběhu celého roku měla zařízení pro výkon pěstounské péče 

možnost využívat služeb sociálně – právního poradenství 

v oblasti náhradní rodinné péče, supervize rodiny či rodinné 

terapie.

Vedoucí projektu: Mgr. Iva Rosíková

Statistika

PODPORA POSKYTOVÁNÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PŘÍPRAVA ŽADATELŮ O NÁHRADNÍ RODINNOU 

PÉČI

§

§

§

§

§

Údaje o projektu v číslech:

§

§

§

realizovat výstavu prací a vystoupení dětí s názvem „Nane 

čhave, nane bacht“

zlepšit pracovní podmínky pracovníků zakoupením nových 

počítačových sestav

vybavit komunitní centra vzdělávacími a výukovými materiály 

(PC programy, didaktické hry, učebnice, knížky,…)

díky aktivitě „přípravy do školy“ postoupila většina dětí do 

následného ročníku základní či střední školy.

u všech zapojených dětí došlo díky individuálnímu přístupu 

pedagogů v rodinách (aktivita přípravy do školy v rodinách 

s úkoly pro rodiče) k markantnímu zlepšení v jednom či více 

školních předmětech. Pro velký zájem plánujeme rozšíření 

aktivity do dalších rodin.

do projektu se zapojilo 148 dětí a mládeže z obou KC a 39 

dospělých

27 nově oslovených zájemců v rámci terénní práce

11 rodin zapojených do individuálního doučování 

v přirozeném prostředí

Vedoucí projektu: Mgr. Silvie Hendrychová

Číslo projektu: 334 002

Financovnáno z programu Transition Facility Evropské unie

Projekt byl zaměřen na zlepšení stávající vzdělanostní úrovně 

romského etnika ve dvou lokalitách Hradce Králové – v Okružní 

a Pražské ulici, kde sídlí Komunitní centra Amaro Phurd. 

Hlavními aktivitami projektu byly volnočasové aktivity v terénu, 

klubové aktivity, skupinové aktivity a dva zážitkové víkendové 

pobyty. Doba trvání: 12 měsíců (září 08 – srpen 09).

1. Zvyšování nejvyššího dokončeného ročníku základní či 

střední školy v generaci současných školních dětí 

královéhradeckých Romů.

2. Zlepšení připravenosti těchto romských dětí a mládeže pro 

pobyt ve školním prostředí.

3. Změny ve využívání volného času romských dětí i mládeže

zavést programy terénní práce Andro foros a Lačhi drom jako 

nedílnou součást nabídky služeb obou komunitních center, 

v rámci terénní práce využívat pronajaté tělocvičny

navázat spolupráci s učiteli našich klientů na základních 

a speciální škole v HK

organizovat pravidelné poznávací výlety (Praha, 

Aquacentrum Babylon Liberec, Multikino Hradec Králové, 

Bowling,…)

zajistit 2 víkendové pobyty v období letních prázdnin

založit taneční soubor, který pomáhá vést dobrovolnice 

z komunity

Cílem projektu bylo:

V rámci projektu se podařilo:

§

§

§

§

§

KOMUNITNÍ CENTRUM AMARO PHURD – 

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ DĚTÍ
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pro klub Čhavale a dvě pro klub Bengoro.

Cílovou skupinou byly děti a mládež z romské komunity v Hradci 

Králové. 

Každá jednotlivá skupinovka se skládala z přípravné fáze 

a realizační fáze. Obě fáze zajišťovali pracovníci, určení pro 

tuto aktivitu.

Hlavním cílem těchto aktivit bylo předcházení sociálně-

patologickým jevům.

Obě tyto aktivity včetně data a náplně jsou zaznamenány 

v elektronické databázi.

Dle projektu jsme se zavázali nejméně k 25 zájem-

cům/uživatelům této aktivity měsíčně. Toto číslo se nám dařilo 

pravidelně převyšovat, průměrný počet účastníků se pohyboval 

kolem 45 měsíčně.

Největším přínosem projektu bylo získání nových zájemců 

a uživatelů služby, se kterými budeme nadále pracovat. Práce

s těmito klienty v terénu byla díky projektu pravidelná 

a systematická. Dětem a mládeži pracovníci nabídli alternativy 

využití volného času, který většinou tyto děti tráví postáváním 

na ulici. Díky projektu jsme mohli pracovat i se zájemci 

a uživateli, kteří z jakéhokoli důvodu nenavštěvují centrum 

Amaro Phurd. Tato část realizace projektu měla velký ohlas 

nejen mezi pracovníky, ale i komunitou.

Další část – skupinová práce byla efektivní a to díky 

pracovníkům, kteří tyto aktivity plánovali a realizovali. Zvýšil se 

zájem o skupinovky a věnovalo se tak více času problematickým 

tématům, se kterými se romské děti a mládež setkávají.

Vedoucí projektu: Mgr. Petra Ošlejšková

Projekt byl podpořen Nadací Via z fondu T-mobile

Projekt probíhal od září 2008 do června 2009 a byl realizován 

v těchto oblastech:

Dle projektu 2x týdně 2 hodiny dva terénní pracovníci pracovali 

s uživateli v terénu a navazovali tak kontakty s dětmi a mládeží. 

Motivace dětí a mládeže v jejich přirozeném prostředí je pro 

samotnou práci s romskou komunitou stěžejní. Díky práci 

v terénu se nám podařilo oslovit děti a mládež, které služby 

komunitního centra z jakéhokoliv důvodu nevyužívají. Terénní 

pracovníci se při své práci snadněji dostávají k tématům, které 

děti v ghettu nejvíce pálí. 

Díky realizaci tohoto projektu se nám podařilo získat nové 

zájemce a uživatele z nejvíce problematických lokalit Hradce 

Králové. Pracovníci v terénu pravidelně navštěvovali obyvatele 

těchto sociálně vyloučených oblastí a pomáhali jim uspět 

v neromském prostředí. Dětem pak nabídli různé způsoby 

trávení volného času (volnočasové aktivity, preventivní aktivity 

aj.), který neumí sami plnohodnotně využít.

Měsíčně tuto službu využilo zhruba 80 klientů.

Skupinovka probíhala každý týden (ve čtvrtek) od 14:00-15:00 

pro děti ve věku 6-14 let (klub Čhavale) a od 17:00-18:00 pro 

mládež ve věku 14-21 let (klub Bengoro). V projektu Via jsme se 

zavázali ke třem skupinovým aktivitám měsíčně v posledních 

třech měsících byly z nadace Via placeny čtyři měsíčně, a to dvě 

Práce v terénu

Skupinová práce

KDE JSTE O NÁS MOHLI SLYŠET

Účast v pracovních skupinách

§

§

§

Informace na webových stránkách

Akce

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Informace a propagace zařízení odborné veřejnosti

§

Pracovní skupina NZDM Královéhradeckého kraje

Pracovní skupina pro tvorbu Komunitního plánu – oblast rodiny 

s dětmi, oblast národnostní a etnické menšiny a osoby v 

obtížné životní situaci

Systém řízení kvality v sociálních službách

www.salinger.cz

www.salinger.cz/modry-pomeranc

www.streetwork.cz

www.praha-bechovice.cz/Aktuality-Sport-Volny-cas/Stalo-se-

v-Bechovicich

http://iregistr.mpsv.cz/socreg

http://khk.neziskovka.cz

Oslava 8. narozenin NZDM Modrý pomeranč a den otevřených 

dveří - 25. února 2009

Prezentace Nízkoprahy v Literární kavárně v budově Studijní a 

vědecké knihovny - 23. dubna 2009

Kopa sport cup V. ročník - 7. května; 12. května 2009

Mezinárodní den dětí „Hradec Králové – bezpečné město“ - 28. 

května 2009

Vernisáž výstavy „Nejsou děti, není štěstí“ – 15. května 2009

Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ – 18. 

června 2009

Vernisáž fotografií klientů „Klub mýma očima III - 17. září 2009

Týden sociálních služeb ČR (5. října – 11. října 2009)

Večírek Občanského sdružení Salinger – 10. prosince 2009

Odborná exkurze členů rady města a dalších představitelů 

zaměřená na prevenci kriminality v Hradci Králové 

§

§

§

Tisk

§

§

§

§

§

Rozhlas

§

Jinak

§

§

§

§

§

§

§

Informace studentům na praxích a exkurzích 

Informace dobrovolníkům

Pořádání motivačních bloků pro nezaměstnané Romy ve 

spolupráci s Úřadem práce Hradec Králové

Radnice 

Hradecký deník 

MF Dnes 

U Nás v kraji

Sociální práce

Český rozhlas Hradec Králové

Letáky Aktivity zaměřené na problematiku náhradní rodinné 

péče, NZDM Modrý pomeranč, KC Amaro Phurd – Okružní, KC 

Amaro Phurd – Pražská, Tringlu

Letáky sdružení

Čtvrtletník NZDM Klubofon

Romale Čhavore (občasník KC Amaro Phurd – Okružní)

Výlohy zařízení

Výroční zpráva sdružení

Aukce výrobků klientů NZDM mezi zaměstnanci firmy T-mobile 

Hradec Králové
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MŮŽETE NÁS PODPOŘIT

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 materiální dary, které pomohou rozvíjet naši činnost 

a přímou práci s našimi klienty.

My Vás na oplátku rádi přivítáme mezi námi na akcích našeho 

sdružení, na dnech otevřených dveří našich zařízení, 

zveřejníme Vaši osobu či firmu na našich webových stránkách, 

vyzvedneme Vaši ochotu pomoci mezi našimi spřízněnými 

subjekty a především Vás budeme informovat o tom, jak jsme 

s Vaším darem naložili.

Podpořit nás můžete finanční částkou na účet číslo 108 069 33 

49/0800 vedeného u České spořitelny nebo po osobní dohodě 

s ředitelkou sdružení Mgr. Leonou Marečkovou.

Za podporu předem děkujeme!

FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

Náklady nejvýznamnějších služeb/projektů

Nízkoprahové zařízení pro děti

a mládež Modrý pomeranč 3 116 608,56 Kč

Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská 2 568 837,65 Kč

Komunitní centrum Amaro Phurd-Okružní 3 223 308,30 Kč

Triangl 1 978 114,40 Kč

Aktivity zaměřené na problematiku

náhradní rodinné péče 2 052 225,17 Kč

Podpora poskytování pěstounské péče

v zařízeních pro výkon pěstounské

péče Královéhradeckého kraje 207 616,00 Kč

Letní rekreačně výchovný tábor 327 700,00 Kč

ÚČETNÍ ZISK 43 206,65 KČ

CELKEM náklady 13 568 383,99 Kč

CELKEM výnosy 13 611 590,64 Kč

pokladna k 31. 12. 2009 44 340,00 Kč

bankovní účet k 31. 12. 2009 509 009,17 Kč

materiál 1 330 562,37 Kč

energie 190 962,23 Kč

opravy a udržování 78 612,05 Kč

cestovné 121 331,10 Kč

náklady na reprezentaci 500,00 Kč

služby 3 156 999,83 Kč

mzdové náklady 6 692 107,00 Kč

zákonné sociální pojištění 1 815 728,00 Kč

zákonné sociální náklady 53 520,00 Kč

kurzové ztráty 38 927,40 Kč

jiné ostatní náklady 89 134,01 Kč

tržby z prodeje služeb                                                                                                                                                                               

(včetně finančních prostředků získaných

prostřednictvím Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci

 individuálních projektů Královéhradekého

kraje  - finanční prostředky z ESF

a státního rozpočtu ČR) 7 388 831,36 Kč

úroky 9 551,71 Kč

přijaté příspěvky 151 647,00 Kč

členské příspěvky 4 500,00 Kč

provozní dotace 6 057 060,57 Kč

z toho:

Město Hradec Králové 1 370 000,00 Kč

MPSV ČR 3 898 801,69 Kč

MŠMT ČR 280 000,00 Kč

NROS 508 258,88 Kč

KDE NÁS NAJDETE?

Občanské sdružení Salinger

Kancelář ředitele

Gočárova třída 760, 500 03 Hradec Králové 3

Občanské sdružení Salinger

Kancelář manažera pro kvalitu a rozvoj služeb/zástupce ředitele

Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové 3

Aktivity zaměřené na problematiku náhradní rodinné péče 

(Stopa čápa)

Třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 2

Triangl

Třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 2

NZDM Modrý Pomeranč

Selicharova 1420 500 12 Hradec Králové 12

KC Amaro Phurd - Okružní

Okružní 873, 500 03 Hradec Králové 3

KC Amaro Phurd - Pražská

Pražská 599, 500 04 Hradec Králové 4

směr Praha

Pra
žsk

á

Stře
le

cká
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Sokolská

Gočárova třída

O
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směr Holice
 Brno

směr Ostrava

směr Jaroměř
 Jičín

PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ

MORAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ

TŘEBEŠ

SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ

Hradec Králové

Komenského

směr Pardubice

Třída Karla IV.
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DONÁTOŘI DĚKUJEME ZA PODPORU
A SPOLUPRÁCI

MPSV České republiky

Královéhradecký kraj

Město Hradec Králové

MŠMT České republiky

Nadace NROS

Nadace Via

Fond T-Mobile

Magistrát města HK - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Městský úřad Nový Bydžov

ZŠ praktická Chlumec nad Cidlinou

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

SKOK 

Probační a mediační služba Hradec Králové

Probační a mediační služba Jičín

Okresní státní zastupitelství Hradec Králové

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

Okresní soud Hradec Králové

Městská policie HK

Policie ČR

SVP Domino

Firma KOPA SPORT

DAP SPORT lezecká stěna Hradec Králové

BiX, s.r.o.

ALBI České republika, a.s.

JAKA SPORT HRAČKY, s.r.o.

AC KLUB

Kino Centrál

Kavárna Bar-Bánek

Časopis Bravo

Firma ATOM RAT

ZŠ Sever

Speciální školy HK

ZŠ Kukleny

Relaxpark Pec pod Sněžkou

 

Financováno z programu 

Transition Facility Evropské Unie
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