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Střediska Triangl, Stopa čápa, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč, Komunitní
centrum Amaro Phurd – Okružní, Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská jsou součástí
individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji.

Střediska Triangl, Stopa čápa, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč, Komunitní
centrum Amaro Phurd – Okružní, Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská jsou financovány z ESF
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY SDRUŽENÍ
Vážené dámy, vážení pánové,
kolegyně, kolegové,
přátelé,
opět vám po roce přinášíme naši výroční zprávu. Opět čas ubíhá a nám
nastal čas bilancovat. Opět mám příjemnou povinnost být alespoň
úvodním slovem u práce našich lidí. Ano Občanské sdružení Salinger
je hlavně o lidech. Je skvělé pozorovat z pozice statutárního orgánu
pracovnice a pracovníky, jak rozvíjejí myšlenku, aktivity i působnost této
organizace.
Projděte si pozorně jednotlivé stránky. Je na co se koukat. Je za co děkovat.
Je na co být hrdý. Věřím, že budeme společně dál pracovat, pomáhat,
hledat cesty a to nejen pro naše klienty, ale i pro naše partnery, jak ze strany
samosprávy, státní správy, tak i z řad neziskového i ziskového sektoru.
Umíme být užiteční, to už jsme, věřím, za ta léta dokázali, nicméně cestou
sociálních služeb (a nejen těch) jdeme s pokorou nám vlastní. Těším se až
se na těchto řádcích sejdeme zase za rok, nicméně teď jsme na kraji roku
2012 a je to dlouhá pouť.
Pojďme se společně začíst do těchto řádek a společně se podívat na
Výroční zprávu Občanského sdružení Salinger za loňský rok, rok 2011.
Mgr. Martin Večeřa
předseda výboru
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HISTORICKÉ MEZNÍKY • 1995 – prvopočátky poskytování volnočasových a sociálních služeb
SDRUŽENÍ neorganizovaným dětem a mládeži zakladateli občanského sdružení.

• 1995 – 1999 – provoz nízkoprahového Klubu 6 v Šimkových sadech
• 1997 – 1. 12. Založení sdružení, registrace u Ministerstva vnitra
České republiky
• 1998 – 2005 – projekt: Program preventivních aktivit na školách
• 1999 – vznik střediska Triangl
• 2001 – získání Pověření sociálně právní ochrany dětí
• 2001 – vznik střediska Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý
pomeranč
• 2002 – projekt: Setkávání pěstounských rodin, následně vznik střediska
Stopa čápa
• 2003 – vznik střediska Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská
• 2003 – 2004 – projekt: Uplatňování standardů kvality v nízkoprahových
zařízeních Královéhradeckého kraje
• 2005 – vznik střediska Komunitní centrum Amaro Phurd - Okružní
• 2006 – 2007 – projekt: Zkusit to spolu
• 2006 – 2007 – projekt: Sociální práce s neorganizovanou mládeží
na Moravském Předměstí v Hradci Králové
• 2006 – 2007 – projekt: Budování stabilní organizace
• 2007 – registrace středisek Triangl, Stopa čápa, Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Modrý pomeranč, KC Amaro Phurd – Okružní,
KC Amaro Phurd – Pražská jako sociálních služeb dle zákona 108/2006
Sb., o sociálních službách
• 2009 – 2010 – zapojení do projektu QMSS – Systém řízení kvality
sociálních služeb
• 2010 – vznik střediska Centrum přátelské rodině Budulínek
• 2010 – předání sociálního automobilu
• 2010 – projekt: Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce
očima potenciálních zaměstnavatelů
• 2011 – rozšíření Pověření sociálně právní ochrany dětí
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KONTAKT NA STŘEDISKO:
(Registrovaná sociální služba; identifikátor: 9659243)
Triangl
třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 426 224; 774 807 011
E-mail: triangl@salinger.cz
Kontakt na vedoucího střediska: 774 807 011
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TRIANGL
Jednou větou je možno říci, že to byl rok velkého rozmachu našich dvou
programů Sanace rodiny a Ancory a také rok, kdy se ukázaly první problémy
tohoto růstu. Na Královéhradecku jsme se stali dostupnou službou i pro
nejvzdálenější lokality s výjimkou Broumovska a tím se nám objevily nové
možnosti, ale také nemalé problémy jak vše logisticky zajistit. Myslím, že
jsme to zvládli a to měrou nemalou zásluhou obětavosti našeho týmu
a též vstřícností s námi spolupracujících týmů oddělení sociálně právní
ochrany v jednotlivých městech. Náš tým byl dělný a rád se vzdělával
a metodicky vedl. Již druhým rokem jsme spolupracovali s Věrou
Bechyňovou, která nám dávala, dává dobré nápady při práci s rodinami
a umožnila zdospělení a dozrání naší práce v programu sanace rodiny. Náš
tým byl silný i v programu Ancora , kde jsme otevřeli skupiny ve všech
střediscích probační a mediační služby a setkávali jsme se zde s milým
někdy až nadšeným přijetím.
Jak vypadá náš tým model roku 2011? Tradiční spolupracovníky jako jsou
manželé Hadašovi, Radka Janebová nově PhD, Miroslav Kappl též nově
PhD, Ivan Košteyn, René Hůlek, Ajka Kubišová, Honza Vrbický doplnila
nová mladá a nadějná sociální pracovnice Tereza Nováková. Tereza velmi
rychle zapadla do týmu a v současné době již odborně zdatně a šikovně
pracuje v programu sanace rodiny.
Děkujeme všem, kteří nám a našim klientů v roce 2011 jakýmkoliv
způsobem pomohli.

9

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Poslání programu Sanace rodiny
Poslání 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.

Poslání programu Triangl
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.
Poslání programu Ancora
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 ohrožujících jejich další vývoj a k získávání takových
znalostí a dovedností, které je povedou k smysluplnějšímu životu.

Cílová skupina Uživateli služeb Trianglu jsou rodiny s dětmi (ve věku 0 až 18 let), u kterých

je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů obtížné životní situace, kterou
rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další
rizika ohrožení jejich vývoje.

Cílovými skupinami 1. Rodiče, kteří potřebují pomoc a podporu při zvládání rodičovských
povinností v situacích:
Trianglu jsou:
a/nevědí si rady s výchovou nebo péčí o děti
b/ zanedbávání výchovy dětí,
c/ zanedbávání péče o děti,
d/ nařízeného soudního dohledu, kdy hrozí odebrání dětí
do zařízení pro výkon ústavní výchovy,
e/ při návratu dětí z ústavní péče.
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2. Děti s výchovnými problémy:
a/ záškoláctví,
b/ šikana,
c/ agresivita,
d/ krádeže,
e/ zneužívání alkoholu,
f/ delikventní chování, apod.
3. Mladiství od 15 do 18 let věku, kterým byl program Ancora uložen
soudem či státním zástupcem, a s účastí na tomto programu dobrovolně
souhlasí v souladu s § 17/2c 218/2003 Sb. Zákona soudnictví ve věcech
mládeže. Jedná se o pachatele majetkových, mravnostních nebo i násilných trestných činů (provinění) menší závažnosti, kteří spáchali trestnou
činnost zejména poprvé nebo sice již opakovaně, ale i jejich účast v programu je vhodná vzhledem k jejich potřebám a zájmům společnosti.
Do vymezené cílové skupiny nezahrnujeme klienty s diagnostikovanou
závažnou duševní chorobou a uživatele tzv. „tvrdých“ drog.
Cílovou skupinou pro Sanaci rodiny jsou body číslo 1 a 2.
Cílovou skupinou pro program Triangl je bod číslo 2.
Cílovou skupinou pro program Ancora je bod číslo 3.

PRINCIPY Princip individuálního přístupu – služby jsou poskytovány na základě

sestavování individuálního plánu klienta, klient a jeho rodina jsou vnímány
jako jedinečný celek se svými potřebami, služby se přizpůsobují potřebám
uživatelů jak s časového hlediska, tak z pohledu zakázky uživatele.
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, jenž je vnímán jako rovnocenný partner při jejich řešení. Poskytované služby jsou koncipovány jako aktivní
oboustranná spolupráce klienta a pracovníka.
Princip bezplatnosti - umožňuje využívat službu každému uživateli nezávisle na tom, zda je schopen si službu zaplatit či ne. Finanční spoluúčast
klienta je možná při navazujících terapeutických sezeních.
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PRINCIPY Princip dodržování lidských práv - zařízení vytváří podmínky, v nichž
/ pokračování jsou naplňována práva uživatelů, 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, majetku, rodu nebo jiného postavení.
Součástí nabízených služeb není podsouvání jakékoliv ideologie nebo
náboženského přesvědčení.
Princip odbornosti - garantujeme poskytování odborných sociálních
služeb pracovníky, kteří naplňují požadavky odborné způsobilosti podle
zákona 108/2007 Sb. + pracovníci služby se dále vzdělávají a prohlubují
své znalosti.

PROGRAMY Program Sanace rodiny
Program je určen rodinám s dětmi ve věku 0–18 let kde:
STŘEDISKA TRIANGL - se vyskytují výchovné problémy
(záškoláctví, agrese, šikana, alkohol, problém s autoritou)
- je potřeba pomoc a podpora při výchově dětí
(např. pomoc s nastavením pravidel, odměn a trestů)
- je potřeba pomoc a podpora v péči o dítě (jak lépe
zvládat přípravu dětí do školy, stravování, hygienu atd.)
- je nařízen dohled nad výchovou dětí
hrozí nařízení ústavní výchovy u dítěte
- je potřeba podpory rodiny při přípravě na návrat
dítěte z ústavní výchovy
V rámci programu Sanace rodiny nabízíme:
rodinné poradenství
rodinnou terapii
sociálně právní poradenství
pomoc v krizových situacích
sociální asistence v rodinách
doprovázení při zajišťování osobních práv uživatelů
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Program ANCORA
Program je nabízen dětem a mladistvým, do 18 let věku, kterým byl tento
program určen probační a mediační službou, státním zastupitelstvím a soudem. Program je realizován ve formě skupinových sezení či individuálních
konzultací. Zpravidla probíhá po dobu šesti měsíců, během kterých každý
uživatel absolvuje minimálně 16 schůzek. Jedná se o formu alternativního
trestu či jednu z možností polehčující okolnosti, která může ovlivnit konečnou podobu trestu. Tematicky je program zaměřen na posílení volních
a rozpoznávacích schopností účastníků programu, tzn. schopnosti úspěšně řešit konfliktní a jiné zátěžové situace, vedle toho o schopnost volit
správné a společensky akceptovatelné cíle.
Program TRIANGL
Je určen dětem a mladistvým ve věku 7–18 let, kterým byl tento program
doporučen sociálními pracovníky z oddělení sociálně
právní ochrany dětí, z jiných spolupracujících organizací, případně na žádost rodičů. V programu Triangl pracujeme s dětmi a dospívajícími, kteří
porušují společenské normy, a kteří často jednají protiprávně.
Cílem 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. Program je realizován ve formě skupinových sezení či individuálních konzultací, zpravidla
probíhá po dobu šesti měsíců. Tematicky je zaměřen na posílení volních
a rozpoznávacích schopností klientů, tzn. schopnosti úspěšně řešit
konfliktní a jiné zátěžové situace, vedle toho o schopnost volit správné
a společensky akceptovatelné cíle.
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POSKYTOVANÉ ÚKONY
DLE ZÁKONA
Č.108/06 Sb.
O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

Skupina úkonů z oblasti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
dětí a dospělých nejlépe v přirozeném prostředí rodiny.
Skupina úkonů z oblasti zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
Doprovázení.
Skupina úkonů z oblasti sociálně terapeutické činnosti
Pomoc v krizi, individuální rozhovor, individuální, skupinové nebo rodinné terapeutické sezení pro klienty a jejich rodinné příslušníky u nich
v domácnosti, nebo v prostorách střediska.
Skupina úkonů z oblasti pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů
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.

KAPACITA SLUŽBY 20 klientů /rodin
OTEVÍRACÍ DOBA Ambulantní forma: Pondělí - pátek 8:00 - 18:00
Terénní forma: Pondělí - pátek 9:00 - 17:00

STATISTIKY
ZA ROK 2011

• počet klientů:

muži 80, ženy 77
celkem 157

• počet prvokontaktů:		

muži 47, ženy 53
celkem 100

• počet kontaktů:
• počet vykonaných služeb:
		
• počet odmítnutých klientů:
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muži 686, ženy 786
celkem 1472
muži 1204, ženy 1312
celkem 2516
0
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KONTAKT NA STŘEDISKO:
(Registrovaná sociální služba; identifikátor: 8411392)
NZDM Modrý pomeranč
Formánkova 437
500 11 Hradec Králové
Tel.: 495 453 101
E-mail: nizkoprahove.centrum@salinger.cz
Kontakt na vedoucího střediska: 777 041 030
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NÍZKOPRAHOVÉ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
MODRÝ POMERANČ
Kalendářní rok 2011 je za námi a historii Modrého pomeranče obohatil
o jednu výraznou událost – po letech příprav jsme získali nové prostory ve
Formánkově ulici, kam jsme na počátku roku přesunuli své sídlo a otevřeli
zde druhou provozovnu klubu Orange. Kromě toho zde ještě veřejnost
může najít jedno z Míst přátelských rodině, jehož provoz pracovníci
Modrého pomeranče zajišťují, a které je určeno rodinám s malými dětmi.
„Formánkovka“ ale nebyla pouze o radosti z něčeho nového. V prvé řadě
pro nás představovala velkou výzvu a současně závazek pokračovat
i nadále v zodpovědném a kvalitním poskytování nízkoprahových služeb
pro naši cílovou skupinu. Objevila se řada událostí, se kterými se bylo
zapotřebí v novém prostředí vypořádat – některé jsme očekávali, jiné
nás překvapily. Společným úsilím všech pracovníků jsme však počáteční
obtíže překonali a nyní se již můžeme plně soustředit na naši činnost.
Jedním z cílů pro rok 2011 bylo pokračovat v akcích pro širokou veřejnost,
kterými se prezentujeme a můžeme o nich hovořit jako o již tradičních.
Tato snaha se nám podařila naplnit a jsme tak velice rádi, že jsme
mohli uspořádat další ročníky akcí Kopa sport cup, Klub mýma očima
a především City Jam. Pro další rozšíření povědomí o našem zařízení
a zintenzivnění preventivního působení na cílovou skupinu jsme se rovněž
v průběhu roku rozhodli pro poskytování našich služeb terénní formou
a od podzimu se tak mohou obyvatelé Moravského Předměstí setkávat
s našimi pracovníky přímo v ulicích.
Rok 2012 nebude o nic jednodušší než ten předchozí. Opět bude před
každým z nás řada výzev, se kterými bude potřeba se popasovat, a to
jak v soukromém i pracovním životě. Modrý pomeranč toho nebude
výjimkou. Přejme mu tedy maximální podporu ve všech oblastech, které
jsou nezbytné pro zachování jeho samotné existence a další růst.
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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Jsme nepobytovým zařízením, kde děti a mládež ve věku 7 – 21 let
Poslání 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.
Motto: Doprovázíme mladé lidi na cestě k dospělosti.

CílE služby • 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

PROGRAMY Beruška
NZDM nízkoprahový klub pro děti ve věku 7 – 14 let
MODRÝ POMERANČ Orange
nízkoprahový klub pro mládež ve věku 13 – 21 let
Individuální poradenství, „Pokec“
sociální služba poskytovaná mimo otevírací dobu klubů klientům ve věku
7 – 21 let, příp. jejich rodičům a dalším příbuzným
E-mailový pokec
sociální služba poskytovaná prostřednictvím internetu;
určená pro děti a mládež do 21 let, které tráví většinu volného času na
internetu a vyhovuje jim tato služba svou dostupností

Cílová skupina Cílová skupina nízkoprahového klubu Beruška
NZDM Služby klubu jsou určeny dětem ve věku 7 – 14 let z Hradce Králové, které:
• žijí v komplikovaných sociálních vztazích;
MODRÝ POMERANČ
• nemají příliš možností kde a jak trávit svůj volný čas.
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Cílová skupina nízkoprahového klubu Orange
Služby klubu jsou určeny mládeži ve věku 13 – 21 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 nachází v obtížných životních situacích, které nedokáže řešit
v rámci svých přirozených sociálních vztahů (rodina, komunita,
vrstevníci).

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.
Úloha centra při zajišťování volnočasových i dalších služeb je podpůrná.
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POSKYTOVANÉ ÚKONY
DLE ZÁKONA
Č.108/06 Sb.
O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

Skupina úkonů z oblasti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
preventivní aktivity (besedy, diskuse, poskytnutí kondomu/těhotenského
testu, filmový klub), příprava do školy a na povolání (pomoc při psaní úkolů,
výukové programy, psaní životopisů, příprava na pohovory), rozvoj specifických dovedností (hra na hudební nástroje, zpěv, práce s PC a internetem),
podpora vlastních aktivit, pracovně výchovné činnosti s klienty (výtvarné
aktivity), volnočasové aktivity, sportovní aktivity, situační intervence, skupinové aktivity,
Skupina úkonů z oblasti zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
rozvoj klienta v orientaci ve společnosti (akce nebo aktivity umožňující
klientům poznávat okolní prostředí),
Skupina úkonů z oblasti sociálně terapeutické činnosti
individuální rozhovor, poradenství, pomoc v krizi, práce se skupinou,
Skupina úkonů z oblasti pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů
doprovod, jednání s institucí ve prospěch klienta, práce s osobami blízkými,
poskytování informací, zprostředkování kontaktu na návaznou síť,
Ostatní služby
tisk a kopírování jiných než školních materiálů, akce klubu.

KAPACITA SLUŽBY Ambulantní forma:
Klub Beruška
V klubu Beruška může být přítomno v jeden okamžik 14 klientů připadajících na dva pracovníky, dále je okamžitá kapacita navýšena o 3 klienty
v přítomnosti dobrovolníků či praktikantů (bez ohledu na jejich počet).
Klub Orange
V klubu Orange může být přítomno v jeden okamžik 20 klientů připadajících na dva pracovníky.
Terénní forma:
V terénu může být přítomno v jeden okamžik 10 klientů připadajících
na dva pracovníky.
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CENA Veškeré služby v nízkoprahových klubech jsou poskytovány zdarma. Klienti
ZA POSKYTOVANÉ si přispívají pouze na akce pořádané mimo kluby (např. výlety, víkendové
pobyty), a to v rozsahu přiměřeném možnostem dané cílové skupiny.
SLUŽBY
OTEVÍRACÍ DOBA Klub Beruška – provozovna Selicharova 1420
Po, St: 13:00 – 18:00
Út, Čt: 14:00 – 18:00

Klub Orange – provozovna Selicharova 1420
St: 14:00 – 19:00
Čt: 15:00 – 19:00
Klub Orange – provozovna Formánkova 437
Po: 15:00 – 19:00 (Klub od 1. 11. do 30. 4., Terén od 1. 5. do 31. 5.)
Út: 15:00 – 19:00
St: 13:00 – 18:00
Čt: 15:00 – 19:00
Pá: 15:00 – 19:00 (Celoročně pouze terénní forma)

STATISTIKY Počet klientů: 68
ZA ROK 2011 z toho:

Beruška: 32,
Orange: 14,
Individuální poradenství: 22
Počet zájemců o službu: 373
z toho:
Beruška: 157,
Orange: 216
Počet poskytnutých služeb: 9 610
z toho:
Beruška: 6 434,
Orange: 3 102,
Individuální poradenství: 74
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KONTAKT NA STŘEDISKO:
(Registrovaná sociální služba; identifikátor: 4467429)
KC Amaro Phurd - Pražská
Pražská 559
500 04 Hradec Králové 4
Tel: 495 530 364
E-mail: kc.prazska@salinger.cz
Kontakt na vedoucí střediska: 777 807 051

V ý r o č n í z p r á v a 2011

KOMUNITNÍ CETRUM
AMARO PHURD
– PRAŽSKÁ
Je tady opět čas výročních zpráv. Někdy se zdá, že je naše práce kolotočem,
který se točí a točí a není čas se zastavit a ohlédnout zpět. A přitom byl rok
2011 tak výjimečný.
Od nekonečné tvorby a aktualizace metodických postupů, manuálů
a podobně, jsme se konečně stoprocentně vrátili k přímé práci s klienty.
Pouze díky intenzivní práci s nimi, se totiž můžeme čas od času radovat
z rodiny, která je, podle slovníku sociální práce, motivovaná. Nejčastěji
totiž pracujeme s klienty, kteří motivovaní nejsou - tohle je na naši práci
obzvlášť specifické a náročné. Po letech práce přibývá motivovaných, tzn.
těch klientů, kteří chtějí změnit svoji aktuální životní situaci. Díky skvělé
práci celého týmu se nám s klienty podařilo navázat spolupráci, která
vyhovuje oběma stranám. Vyloučené lokality začaly fungovat - najednou
není problém udržovat čistotu, podílet se na životě v lokalitě, aktivně
spolu trávit volný čas, zajímat se o školní vzdělání svých dětí, apod.
Do roku 2012 přeji celému pracovnímu týmu a všem dalším lidem, kteří
se podílejí na tom, že středisko funguje, hodně síly, elánu a čím dál více
motivovaných klientů.
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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Poslání

Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská je nepobytová služba nabízející
podporu a pomoc rodinám z romských komunit v Hradci Králové. Pomáháme rodinám k tomu, aby se samy podílely na zlepšování svých životních
podmínek. Podpora a pomoc je poskytována radou, učením či sdílením těžkých životních situací.

Cílová skupina Pracujeme se členy romských rodin ve věku 3 až 65 let, kteří mívají nízké

postavení v rámci místní romské komunity a často je pro ně nesnadné
se začlenit do české společnosti. Hlavními příčinami jsou zejména odlišná
kultura, jiný způsob života a horší ekonomická situace.

Cíle služby • Lepší informovanost o sociálně negativních jevech

• Posílené kompetence důležité pro lepší uplatnění se ve společnosti
• Větší propojení majoritní a romské kultury

Principy Bezplatnost – základní úkony poskytujeme zdarma.
poskytování služby

Diskrétnost – jsme ohleduplní vůči klientovi i informacím, které nám
sděluje. Klientem sdělené informace jsou chráněné.
Dobrovolnost - klient se svobodně rozhodne využívat naší služeb. Vybírá
si rozsah a obsah naší spolupráce dle nabízených úkonů a svých potřeb.
Služba šitá na míru – nabídku jednotlivých úkonů přizpůsobujeme
individuálním potřebám klienta. Klient si zvolí konkrétní úkony, které chce
využívat.
Aktivní přístup - motivujeme a vytváříme klientovi prostor pro aktivní
řešení vlastní životní situace. Podporujeme aktivitu, odpovědnost a samostatnost.
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POSKYTOVANÉ ÚKONY
DLE ZÁKONA
Č.108/06 Sb.
O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

Základní úkony
Skupina úkonů z oblasti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými, pracovně výchovná
činnost v přirozeném prostředí, situační intervence, preventivní aktivity,
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
a schopností dětí, volnočasové aktivity, podpora vlastních aktivit, pomoc
s přípravou do školy a na budoucí povolání
Skupina úkonů z oblasti zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
doprovázení
Skupina úkonů z oblasti sociálně terapeutické činnosti
práce se skupinou, individuální rozhovor, pomoc v krizi
Skupina úkonů z oblasti pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů
jednání ve prospěch klienta, poskytnutí informace.
Fakultativní úkony
Akce – cena je určena dle metodiky
Podpůrné úkony: telefonování – 5 Kč hovor, kopírování – 2 Kč/ černobílý
tisk; 10 Kč/ barevný tisk
Další úkony
Pedagogické úkony
Speciálně pedagogická podpora, sociálně etopedická podpora

KAPACITA SLUŽBY Maximální kapacita je stanovena na 43 klientů na den.

Jeden pracovník v přímé práci může pracovat zároveň nejvýše s 5 klienty.
Dobrovolník či praktikant může pracovat zároveň nejvýše se 3 klienty.

CENA Poskytované služby jsou bezplatné. Finanční spoluúčast klienta je vyžadoZA POSKYTOVANÉ vána pouze u fakultativních služba (např. výlety, víkendové pobyty, atd.)
SLUŽBY
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PROGRAMY KC AMARO Program Cikne
PHURD - PRAŽSKÁ • určen předškolním dětem ve věku 3-6 let a jejich rodičům

• vycházíme z principu multikulturního vzdělávání a výchovy
• snažíme se o rovnoměrný rozvoj schopností a dovedností dětí, které zvyšují jejich připravenost na školní docházku a usnadní zapojení se do kolektivu ostatních dětí a obstání v širším rodinném klanu
• 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 své děti doprovázet a trávit zde s nimi čas
• klíčovým pracovníkem programu je speciální pedagožka, která zároveň
poskytuje rodičům poradenství týkající se výchovy dětí
Program Bare
• 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
• pomáháme vytvořit chráněný prostor a nabídku pro aktivní využití volného času, klademe důraz také na zapojení klientů a podporujeme vzdělávání
přímo v rodinách. Cílem aktivity je předcházet a tlumit rizikové chování dětí
a zlepšit jejich statut a úspěšnost mezi vrstevníky ve školách a partách
• nabízené aktivity směřují k rozvoji či prohlubování kompetencí a znalostí
dětí a mládeže
Program Poradenství
• 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 a srozumitelné informace, nabízíme doprovod při
jednání s úřady, pomoc při sepisování žádostí, pomoc v krizi, apod.
• součástí programu je možnost využití podpůrných úkonů, mezi které patří
nácvik telefonního hovoru, apod.
• pomáháme klientům ke zvyšování kompetencí řešit svoji situaci vlastními
silami a hájíme jejich prává a zájmy
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Program Andro Foros
• určen klientům ve věku 3-65 let
• práce v přirozeném prostředí na různých místech Pražského předměstí
a Plácek
• Nabízíme aktivity pro celé věkové spektrum cílové skupiny
• Hlavní náplní je komplexní práce s rodinami jako celkem v jejich přirozeném prostředí, tedy nejčastěji v jejich domovech či okolí. Doplňkovou činností je nabídka aktivního trávení volného času pro děti a mládež z vyloučených lokalit. Práce v přirozeném prostředí je zaměřena na lokalitu Pražského
předměstí. V rámci tohoto programu se snažíme aktivně oslovovat nové
potenciální klienty

OTEVÍRACÍ DOBA Program Cikne

Pondělí - Čtvrtek 9.00 - 11.30 hodin
Program Bare
Pondělí – Čtvrtek 13.00 - 14.30 - (klubové aktivity, podpora vlastních aktivit,
výchovné a vzdělávací aktivity, skupinovka)
		
14.30 - 15.30 příprava do školy
Program poradenství
Pondělí 		
15.30 - 16.30
Středa 		
11.30 - 12.30, 15.30 - 16.30
Podpůrné úkony
Pondělí – Středa 8.00 - 9. 30

Program Andro foros
Pondělí 		
14.00 - 16.00
Středa 		
14.00 - 17.00
Otevírací doba se během prázdnin může měnit podle zájmu klientů.
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STATISTIKY Počet uživatelů celkem
ZA ROK 2011 	Z toho v programu Cikne

	Z toho v programu Bare
	Z toho v programu Poradenství

149
24
53
72

Počet zájemců o službu celkem
	Z toho v programu Cikne
	Z toho v programu Bare
	Z toho v programu Poradenství

27
2
17
8

Počet poskytnutých služeb celkem
	Z toho v programu Cikne
	Z toho v programu Bare
	Z toho v programu Poradenství

9 582
3 753
4 610
1 219

Klienti programu Andro Foros jsou dle věku zařazeni mezi klienty Cikne,
Bare či Poradenství, proto se v celkovém výčtu neobjevují jako samostatná
skupina.
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KONTAKT NA STŘEDISKO:
(Registrovaná sociální služba; identifikátor: 4533728)
Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní
Pospíšilova 698
500 03 Hradec Králové
Tel: 495 510 208
E-mail: kc.okruzni@salinger.cz
Kontakt na vedoucí střediska: 774 807 052
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KOMUNITNÍ CENTRUM
AMARO PHURD
– OKRUŽNÍ
Začátkem roku 2011 se středisko Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní
přemístilo z ulice Okružní 873 na ulici Pospíšilova 698. Na našem působení
v lokalitě Slezského Předměstí se tedy nic nezměnilo, i nadále zde poskytujeme
ambulantní a terénní služby rodinám, které o ně mají zájem.
V lokalitě Moravského Předměstí, především na ubytovně Brněnská, bydlí rodiny
s dětmi, které jsou sociálním vyloučením ohrožené nebo stižené. Do této lokality
začali pracovníci docházet již v roce 2010. Rodiny zde potřebují poskytnout podporu
a pomoc s orientací v obtížené životní situaci, ve které se aktuálně nacházejí
a dostat informace o možnostech, jak svůj současný stav řešit. Snažíme se, abychom
aktivizovali co nejvíc členů rodiny, protože jedině tak může dojít ke změně v jejich
nepříznivé životní situaci. Rodiny, které zde bydlí, v nás získali důvěru právě díky
aktivnímu docházení do jejich přirozeného prostředí, spoluprací s pracovníky profesionály, kteří dokážou respektovat klientovu osobnost, poskytnout podporu
a aktivizovat klienty.
V suterénních prostorách ubytovny Brněnská jsme ke konci roku 2011 získali zázemí
pro pracovníky, máme v plánu zde rozšířit terénní formu poskytování sociálních
služeb. Tento postup by měl vést k systematičtější práci s celými rodinami. Kvůli
smysluplnosti a efektivitě práce právě získání zázemí byl hlavní cíl pro rok 2011.
Jsme tak klientům blíž a jsme schopni poskytovat větší spektrum služeb.
V lokalitě Slezského Předměstí i nadále poskytujeme převážně ambulantní formu
služby. Fungují odpolední kluby, které jsou přístupné dětem, mládeži a mladým
dospělým. Pravidelné středeční workshopy jsou lákadlem pro celé rodiny. Celé
rodiny se s námi také mají možnost účastnit akcí a fakultativních aktivit, které
realizujeme hlavně v době školních prázdnin.
V roce 2011 se Občanské sdružení Salinger stalo jedním z partnerů projektu
„Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních
zaměstnavatelů“, který realizuje Univerzita Hradec Králové. Komunitní centrum
Amaro Phurd - Okružní v tomto projektu získalo akreditaci a stalo se tak jedním
z kvalitních pracovišť pro výkon studentských praxí. Také jsme navázali spolupráci
s Dobrovolnickou agenturou, kterou otevřela Diecézní katolická charita Hradec
Králové s podporou Evropské unie a Královéhradeckého kraje. Díky zapojení
dobrovolníků mohlo být realizováno několik zajímavých workshopů.
Rok 2011 tedy znamenal pro středisko Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní
mnoho změn a další nás ještě čekají. Chtěla bych tedy pracovníkům a všem
spolupracujícím subjektům poděkovat a povzbudit je v další, ne vždy snadné práci
s touto cílovou skupinou.
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Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní je nepobytová služba nabízející podporu a pomoc rodinám, které jsou ohrožené nebo stižené sociálním
vyloučením v Hradci Králové. Podpora a pomoc napomáhá k jejich lepší orientaci v běžném životě a je poskytována radou, učením či sdílením těžkých
životních situací.

Cílová skupina Pracujeme s rodinami, které jsou sociálně vyloučené nebo tímto jevem
ohrožené. Z důvodů omezených možností 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 ve středisku.

Cíle služby • Předcházení záporných sociálních jevů, které představují riziko pro kon-

krétní věkové skupiny - šikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek,
trestná činnost, dlouhodobá nezaměstnanost atd.
• Zvyšování schopnosti zájemců a uživatelů uspět ve společnosti –
úspěšnost ve škole, v práci, při jednání s úřady a rozvoj osobnosti.

Zásady poskytování Individuální přístup - vytváříme klientovi prostor pro řešení vlastní životní
služby situace. Respektujeme jeho možnosti.

Bezplatnost - umožňujeme využívat službu každému uživateli nezávisle na
tom, zda je schopen si službu zaplatit či ne. Finanční spoluúčast klienta je
možná při realizaci fakultativních aktivit (výlety, návštěvy kulturních zařízení
a památek, víkendový pobyt…).
Důvěra - jsme ohleduplní vůči klientovi i informacím, které nám sděluje.
Klientem sdělené informace jsou chráněné.
Aktivizace klienta - vedeme klienty k samostatnosti, k uvědomění si vlastních potřeb a možností a vedeme je k tomu, aby na naplnění svých cílů
aktivně pracovali.
Zapojení celé rodiny - snažíme se zapojit co nejvíce členů rodiny na zlepšování jejich současné situace či problému.
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POSKYTOVANÉ ÚKONY
DLE ZÁKONA
Č.108/06 Sb.
O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

Skupina úkonů z oblasti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pracovně výchovná činnost s dětmi a dospělými, situační intervenci,
preventivní aktivity, nácvik a upevňování motorických, psychických
a sociálních dovedností a schopností dětí, volnočasové aktivity, podpora
vlastních aktivit, pomoc s přípravou do školy a na budoucí povolání,
Skupina úkonů z oblasti zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
doprovázení,
Skupina úkonů z oblasti sociálně terapeutické činnosti
práce se skupinou, individuální rozhovor, pomoc v krizi,
Skupina úkonů z oblasti pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů
jednání s institucemi ve prospěch klienta, poskytnutí informace.

PROGRAMY STŘEDISKA Čhavale - pro děti ve věku 6-13 let

Bengoro – pro mládež a mladé dospělé ve věku 13-21 let
Poradenství - 21-65 let
Odpolední kluby (Čhavale, Bengoro)
V rámci odpoledních klubů pracujeme s dětmi, mládeží a mladými dospělými. Odlišné socio-kulturní zázemí jim může znesnadňovat orientaci
ve většinové společnosti. Snažíme se proto preventivními aktivitami minimalizovat negativní sociální jevy, snížení sociálních a zdravotních rizik činnostmi cílenými na odlišná věková specifika uživatelů (šikana, záškoláctví,
návykové látky, rizikové sexuální chování, kriminalita aj.). Nabízené služby
umožňují seberealizaci a napomáhají k vytváření a přijetí pozitivních hodnot v životě. Nabízíme alternativy pro trávení času smysluplně, uživatelé
mohou využít vybavení centra (stolní, společenské hry, stolní fotbal, hudební nástroje, počítače aj.) v bezpečném prostředí.
Workshopy
V rámci pravidelných workshopů se zaměřujeme na práci s celou rodinou v bezpečném prostředí. Členové komunity se účastní pravidelných
setkání, tzv. „schůzek v komunitku“, které jim pomáhají v řešení aktuálních
problémů, zároveň jsou informováni o dění v komunitním centru, o připravovaných a uskutečněných akcích. Workshopy se zaměřují na tvořivé
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PROGRAMY STŘEDISKA a vzdělávací činnosti a jsou určeny pro celé rodiny, jejich cílem je nejen
/pokračování přítomné něco naučit, ale i posilovat vzájemnou komunikaci a spolupráci.
Poradenství
Poradenství je poskytováno na základě individuálních potřeb uživatele
a je pro něj záměrně vyhrazen zvláštní čas, protože se snažíme nabídnout
uživateli jím požadovanou službu (doprovod do instituce, na úřad, sepsání
žádosti, pomoc při vyplňování formulářů, pomoc při hledání bydlení, práce, pomoc při řešení dluhů apod.) Nabízené služby jsou zaměřeny tak, aby
zvyšovaly rozvoj osobních schopností uspět ve společnosti bez závislosti
na sociální službě.
Práce v přirozeném prostředí
Komplexně pracujeme s celou rodinou v přirozeném prostředí, kde se cítí
bezpečně. Služby jsou tak přístupnější.

Kapacita SLUŽBY Ambulantní forma: 40 klientů
Terénní forma: 30 klientů

Cena poskytovaných služeb
Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.

OTEVÍRACÍ DOBA Ambulantní forma:

pondělí: 9:00 – 11:00, 13:30 – 17:30
úterý: 13:30 – 17:30
středa: 15:00 – 19:00
Terénní forma:
čtvrtek: 13:00 – 18:00
pátek: 13:30 – 17:00
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STATISTIKY Počet klientů:
Čhavale: 64, Bengoro: 53, Poradenství: 42
ZA ROK 2011
CELKEM: 159

Počet kontaktů:
Čhavale: 1381, Bengoro: 801, Poradenství: 503
CELKEM: 2685
Počet poskytnutých úkonů:
Čhavale: 3121, Bengoro: 1650, Poradenství: 805
CELKEM: 5576
Zájemci o službu:
Čhavale: 42, Bengoro: 26, Poradenství: 27
CELKEM: 95
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KONTAKT NA STŘEDISKO:
(Registrovaná sociální služba; identifikátor: 3588592)
Stopa čápa
Třída Karla IV. 430
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 260 021
E-mail: stopa.capa@salinger.cz
Kontakt na vedoucí střediska: 773 800 292

V ý r o č n í z p r á v a 2011

STOPA ČÁPA
Středisko Stopa čápa a jeho pracovníci jsou tu proto, aby podpořili první
kroky těch, kteří se rozhodují vydat se na pole náhradní rodinné péče, aby
usnadnili příchod dítěte do nového domova, aby nabídli oporu tam, kde
náhradní rodina na své cestě ztrácí pevnou půdu pod nohami.
Pro usnadnění této nelehké cesty jsme proto v roce 2011 rozšířili nabídku
našich programů pro klienty o asistovaný kontakt dítěte v náhradní
rodinné péči s původní rodinou a individuální psychologickou práci
s dítětem. Oba programy se staly velmi rychle hojně využívané.
Neusnuli jsme na vavřínech ani u programu klub pěstounů a pomohli
jsme založit další pro oblast Rychnov nad Kněžnou, Dobruška a Kostelec
nad Orlicí.
Rok 2011 byl významný v procesu transformace systému péče
o ohrožené děti, na kterém se naše středisko aktivně podílelo, a bude
i nadále. V souvislosti s transformací navštěvovali pracovníci po celý rok
odborné besedy a konference, aby mohli předávat aktuální informace
našim klientům. Velkým úspěchem pro nás pak bylo vystoupení jedné
z pracovnic Jarmily Říčařové na XI. celostátním semináři „ Aktuální otázky
péče o děti separované od rodičů“.
Ve spolupráci s městskými úřady a dalšími návaznými organizacemi
se snažíme vybudovat a udržet pevnou síť nabízených programů, které
podpoří výchovu dětí v rodinném prostředí a zároveň budou individuálně
a flexibilně reagovat na měnící se potřeby každé rodiny.
Věřím, že se nám tato snaha bude i nadále dařit. Do roku 2012 přeji
pracovníkům střediska Stopa čápa a všem náhradním rodinám hodně sil
na společné cestě za štěstím dětí!
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Prostřednictvím provázení, vzdělávání, psychické a informační podpory
pomáháme náhradním rodinám z Královéhradeckého kraje, aby mohly
vytvořit harmonické rodinné zázemí pro všechny své členy a zajistit tak
dětem v nich žijícím optimální podmínky pro příznivý vývoj a vstup
do dospělosti.

Cílová skupina Cílovou skupinou jsou náhradní rodiny z Královéhradeckého kraje, které
mohou mít mimo dětí přijatých, také děti vlastní.

Cíle služby • stabilní a fungující náhradní rodina

• podpora náhradních rodičů v rozvíjení pozitivních vztahů mezi přijatým
dítětem a jeho původními rodiči

Principy • respektování individuality
- při poskytování služeb je respektována každá rodina a její členoposkytování služeb
vé se svými specifickými potřebami
- zohledňujeme odlišné potřeby klientů, které mohou souviset
se sociokulturními vzorci převzatými z biologické rodiny
• svobodná volba
- klient si volí sám, které z nabízených služeb a v jaké míře využije
• aktivní účast klienta
- poskytované služby směřují k podpoře klienta tak, aby byl schopen samostatně řešit své problémy
• nestrannost
- služby poskytujeme všem, kteří dodržují stanovená pravidla, bez
rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině,
majetku, rodu nebo jiného postavení
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POSKYTOVANÉ ÚKONY
DLE ZÁKONA
Č.108/06 Sb.
O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

Skupina úkonů z oblasti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
a schopností dětí, odborné přednášky pro dospělé, podpora vlastních
aktivit, pracovně výchovná činnost s dětmi, praktický nácvik dovedností
dospělých, preventivní aktivity, situační intervence, volnočasové aktivity,
Skupina úkonů z oblasti zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
doprovázení
Skupina úkonů z oblasti sociálně terapeutické činnosti
individuální rozhovor, pomoc v krizi, práce se skupinou, provázení rodiny
Skupina úkonů z oblasti pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů
jednání ve prospěch klienta, poskytnutí informace, provázení v problému.

PROGRAMY STŘEDISKA Asistovaný kontakt dítěte v NRP s původní rodinou

Společných setkání se účastní sociální pracovník střediska, který průběh
facilituje tak, aby byl poskytnut bezpečný prostor všem účastníkům při setkávání biologické rodiny s dítětem v náhradní rodině a náhradní rodinou.
Program poskytujeme, ať už jde o písemnou, telefonickou nebo osobní
formu setkání.
Sociální pracovník vždy stanovuje se všemi členy jasná pravidla pro styk.
Individuální psychologická práce s dítětem
Cílem je podporovat děti v budování jejich identity v náhradní rodině
a úspěšném začlenění do rodinného systému pod vedením dětské psycholožky.
Probíhá buď se všemi členy náhradní rodiny zároveň, nebo zvlášť s osobami odpovědnými za výchovu a zvlášť s dětmi.
Pokud to situace vyžaduje, snažíme se zapojit do spolupráce i biologické
rodiče. Cílem je pracovat např. na úspěšném zvládání společného setkávání se a na znovuobnovení vazeb s dítětem.
Konzultační/informační činnost (sociálně – právní poradenství
v oblasti náhradní rodinné péče)
Probíhá na základě individuálních konzultací osobně, telefonicky či
e-mailem. Klientům je nabízeno poskytnutí základních informací,
doprovod, sepisování žádostí a návrhů.
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PROGRAMY STŘEDISKA Kluby pěstounů v Královéhradeckém kraji
/ pokračování Klub pěstounů poskytuje jak bezpečné prostředí pro sdílení zkušeností
a běžných starostí, tak možnost vzdělávat se na připravených odborných
přednáškách, které se týkají všech oblastí náhradní rodinné péče.
Kluby pěstounů jsou dle možností určeny celým rodinám. Během odborného programu pro rodiče, jsou pro děti zajištěny volnočasové, preventivní či vzdělávací aktivity. Klubů pěstounů se mohou také účastnit žadatelé
o NRP.
V roce 2011 jsme pořádali kluby pěstounů v Hradci Králové, Náchodě, Trutnově, na Pavlátově louce a v Rychnově nad Kněžnou (klub společný ještě
pro města Dobruška a Kostelec nad Orlicí).

Provázení rodiny
Cílem provázení rodiny je stabilizovat vztahy a vazby v rodině prostřednictvím poskytování podpory rodinám a posílení rodičovských schopností
a dovedností, a tím minimalizovat návraty dětí do ústavní péče.
Provázení rodiny funguje vždy se souhlasem rodiny, neboť probíhá v přirozeném prostředí náhradní rodiny (v domácnosti).
Délka trvání je individuální, jednotlivé návštěvy trvají jednu až dvě hodiny.
Supervize rodiny
Cílem je nahlížet do systému rodiny za pomoci dvoučlenného týmu terapeutů, a pomáhat tak rodičům při řešení výchovných a jiných problémů
souvisejících s péčí o děti a také jim v této oblasti poskytovat poradenství.
Probíhá buď se všemi členy náhradní rodiny zároveň, nebo zvlášť s osobami odpovědnými za výchovu a zvlášť s dětmi.
Supervizi je možno využívat i v případě fungování rodiny – jde o vhodný
nástroj „zastavení se“ a nahlédnutí do systému rodiny a vztahů jednotlivých členů.
Víkendové pobyty
Cílem těchto setkání je nabídnout klientům možnost odborné pomoci s řešením jejich problémů, předání informací z oblasti sociálně-právní
ochrany, rozšíření jejich znalostí a zkušeností, jak besedami s odborníky
tak vzájemným sdílením zkušeností, posílení jejich výchovné role, řešení
specifických problémů spojených s pěstounskou péčí atd.
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Klientům je také nabízen prostor pro individuální konzultace, vzájemné
obohacení, sdílení společných starostí, pomoc s konkrétními problémy
apod.
Dětem jsou po celou dobu odborného programu zajištěny volnočasové,
preventivní a vzdělávací aktivity.
Příklady témat odborných bloků pro rodiče: specifické poruchy učení, problematika kontaktu s biologickou rodinou, výchovné problémy, výchova
romských dětí v neromském prostředí apod.
Workshopy
Jedná se o přednášku s praktickým nácvikem nové dovednosti – rodičovské, komunikační, techniky používané ve výchově dětí nebo rukodělné
práce.
Workshopy jsou určeny celým rodinám a probíhají vždy o víkendu.

KAPACITA STŘEDISKA Ambulantní forma – 40/den.
Terénní forma – 40/den.
CENA Poskytované služby jsou bezplatné. Finanční spoluúčast klienta je vyžadoPOSKYTOVANÝCH vána pouze u programů, jako jsou víkendové pobyty.
SLUŽEB
OTEVÍRACÍ DOBA Ambulantní forma:

Pondělí, středa, pátek:
Úterý, čtvrtek:		

8:00 – 16:00
8:00 – 17:00

Terénní forma:
Pondělí – pátek :		

9:00 – 16:00

STATISTIKY Počet uživatelů celkem:				149
ZA ROK 2011 Počet poskytnutých sociálních služeb celkem: 2488
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KONTAKT NA STŘEDISKO:
Centrum přátelské rodině Budulínek
třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 221 038
E-mail: budulinek@salinger.cz
Kontakt na koordinátorku centra: 776 242 385
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CENTRUM PŘÁTELSKÉ Co nám dal rok 2011? Dal nám mnoho dětí. Máme to štěstí, že naší
RODINĚ BUDULÍNEK cílovou skupinou jsou rodiny s malými dětmi a tak často sledujeme, jak

nám děti rostly jako z vody a měnily se každým dnem. Mnozí rodiče, kteří
navštěvovali naše prenatální kurzy, nám zůstali věrni a i nadále využívali
naše služby a tak jsme sledovali, jak nám naši klienti rostou a vyvíjí se. Byli
jsme u toho, když nám klienti začali lézt či chodit, často jsme byli u toho,
jak se rozvíjí jejich osobnost.
Centrum přátelské rodině Budulínek (dále jen centrum Budulínek) funguje
od dubna 2010 a je plně přizpůsobeno rodinám s dětmi především od
narození do 5 let věku dítěte. Rodiny mají možnost využívat našich služeb
denně v pracovní dny od 9.00 do 19.00 hodin.

43

CÍLE CENTRA • Fungujeme jako možnost odreagování se a prevence nežádoucích jevů

vyskytujících se u unavených rodičů (dáváme rodičům možnost odpočinout si, předat si informace, zařídit si věci, které bez dětí jdou snáz).
• Díky informačnímu portálu seznámit rodiče s různými organizacemi
a specialisty na řešení možných problémů v rodině.
• Nabídnout rodinám aktivity, které je zajímají a které jim přinesou mnoho
nových informací.

NABÍDKA KURZŮ - Prvním využívaným kurzem pro klienty naší cílové skupiny je prena-

tální kurz. Budoucí rodiče se zde seznámili s průběhem těhotenství
a jejich úskalím, porodem a péčí o kojence. Budoucí maminky a tatínkové si prakticky osvojili polohy miminka při nošení, přebalování, kojení atd.
Pro maminky se v průběhu celého roku uskutečňovalo cvičení, které
přispívalo ke zdravému průběhu těhotenství. Tato služba byla využita
celkem 67 krát.
- Dalším kurzem je cvičení pro maminky s dětmi po šestinedělí. U tohoto
cvičení se nám v průběhu roku vystřídali dvě fyzioterapeutky, které vedly
kurz a obě nám bohužel odešly zpátky do práce. Cvičení nám navštěvovalo
30 maminek s malými miminky.
- Na cvičení navazoval kurz pro maminky s dětmi od jednoho roku. Toto
cvičení nám navštěvovalo 25 maminek s dětmi. Děti se tu zdokonalovaly
nejen v oblasti fyzických dovedností, ale rozvíjeli zde i jemnou a hrubou
motoriku. Seznamovaly se s barvami apod.
- Dalším kurzem je cvičení pro maminky s dětmi od 2 let. Toto cvičení už připravuje děti na vstup do školky a děti si často domů odnáší i pracovní listy,
se kterými doma s maminkami pracují.
- Od září 2011 se zde začal rozvíjet kroužek „ Tanečky pro princezny“. Toto
cvičení je pro holčičky od 3 let a má za cíl seznamovat je s lidovými i moderními možnostmi tance. Tento kurz navštěvuje 10 dětí.
- Nezahálí ani jazykové kurzy pro nejmenší a předškoláky. V roce 2011 byly
otevřeny kurzy dva a pravidelně je navštěvuje 12 dětí.
Zpětnou vazbou u našich služeb je nám celodenní kontakt s rodiči a dětmi
samotnými, při kterých se snažíme okamžitě reagovat na podněty a odměnou nám je dětský úsměv a spokojenost našich klientů.
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STATISTIKY V systému poskytovaných služeb byla nejvíce využívána služba hlídání
ZA ROK 2011 dětí naší tetou pod dozorem rodiče. Tato služba byla v letošním roce

využita celkem 4732 krát a slouží především jako možnost odreagování
se a prevence nežádoucích jevů vyskytujících se u unavených rodičů. Děti
hlídají naše vyškolené pracovnice, které nabízejí nejen možnost hraní
si v dětském koutku, ale také program ve formě výtvarných, pracovních
či tělovýchovných činností.
Další hojně využívanou službou našeho centra je hlídání bez dozoru rodiče.
Tato služba byla využita celkem 369 krát a nárůst využití služby byl hlavně
o letních prázdninách. S těmito dětmi se snažíme především dodržovat
zdravý režim dne i s odpoledním odpočinkem nad čtením pohádkové
knížky.
V průběhu roku se nám podařilo uskutečnit celkem 5 významnějších akcí
a to v únoru karneval, kterého se zúčastnilo 30 dětí s rodiči, dětský den,
zde si zasoutěžilo celkem 56 dětí, dále to byli 2 termíny Mikuláše, kterého
se celkem zúčastnilo 53 dětí a akce pro maminky společně se sbírkou pro
dětský den ve spolupráci s firmou Orsay a nadací Terezy Maxové, které
se zúčastnilo celkem 74 maminek.
Sportovní kurzy pro rodiče se rozšířili o nabídku cvičení Port De Bras, které
si oblíbilo 24 maminek a pravidelně na ně dochází. Dále rodičům nabízíme
kurz pilatesu, jógy, břišních tanců, tai chi, rehabilitačního cvičení …
Pokračuje spolupráce s kolegy z jiných středisek. „Stopa čápa“ tu každý
měsíc pořádá setkání pro pěstouny.
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DALŠÍ REALIZOVANÉ
PROJEKTY
LETNÍ REKREAČNĚ VÝCHOVNÝ TÁBOR
PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN
V roce 2011 se nám podařilo uskutečnit za finanční podpory statutárního
města Hradec Králové letní rekreačně výchovný tábor pro děti ze sociálně
slabých rodin v rekreačním areálu Horalka. Pobyt se konal v termínu 17. – 27.
7. 2011 a zúčastnily se jej děti ve věku 7 – 15 let.
Děti byly vybrány a osloveny pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí MMHK. Předním hlediskem výběru byla nižší sociální úroveň rodiny,
ze které pocházely či drobné výchovné problémy. Výběrem dětí byl naplněn účel tábora podle zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999
Sb., § 43, který má být zaměřen zejména na výchovné působení na děti
směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a získání potřebných
společenských a hygienických návyků.
Při zajišťování tábora byl kladen důraz na personální obsazení jak oddílových vedoucí tak praktikantů a na jejich zkušenosti při práci s dětmi. Všichni oddíloví vedoucí, praktikanti i noční hlídač měli vysokoškolské vzdělání
v oborech – sociální práce, speciální pedagogika, etopedie, sociální pedagogika, a vyjma jedné praktikantky se v minulých letech všichni podíleli na realizaci LRVT. Neocenitelnou roli v týmu hraje noční hlídač, který
si s dětmi povídá v případě, že mají problémy s usnutím, s nočním buzením, bojí se tmy či bouřky. V noci také doprovází děti na záchod a jeho role
je důležitá i v brzkých ranních hodinách, kdy mohou některé děti vstávat
dříve než je budíček pro celý tábor.
Letní rekreačně výchovný tábor pro děti ze sociálně slabých rodin byl zaměřen na rozvoj rozumových a fyzických dovedností, také v kontextu hygienických návyků, s nimiž mají některé z dětí problémy. Děti byly vedeny
k dodržování společenských pravidel a norem, čehož bylo dosahováno důsledným a opakovaným vymezováním pravidel v rozsahu táborového řádu.
U dětí, které se zúčastnily tábora již v minulosti, byly vidět značné pokroky
v této oblasti a ostatním dětem šly často příkladem.
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Program tábora byl koncipován jako celotáborová hra „Záchrana planety Země“, kdy se jednotlivé hry a aktivity tematicky týkaly záchrany země
v určité oblasti. Zaměřovali jsme se především na environmentální výchovu,
výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředním. První večer
tábora jsme se s dětmi odebrali na okraj lesa, kde objevily hvězdnou bránu (brána byla osvětlena, viditelná již z dálky). Uvítala je osoba, pocházející z jiné planety (převlečený pracovník v kostýmu). Ta jim sdělila zprávu,
že planeta Země je ohrožena a jedině oni ji mohou zachránit. Po projití hvězdnou bránou se z dětí staly zachránci planety, cestovatelé po planetách. Byli
rozděleni do 4 družstev. Během záchrany Země procestovali 6 planet, kde je
čekaly nejrůznější nástrahy – Planetu hrdinů, čarodějů, draků, komiksu, Lesní planetu a Planeta Bezenergy. V duchu záchrany Země byly koncipovány
i aktivity jako husky spřežení, ukázka hasičů, návštěva tvrze z 2. světové války.
Hry byly zaměřeny především na rozvoj motoriky, sociálních dovedností –
jako je kooperace v týmu, navazování vztahu mezi vrstevníky, a také intelektových a fyzických dovedností.
Děti byly rozděleny do týmu tak, aby jejich schopnosti v týmech byly vyvážené. V tomto roce se ukázalo jako přínosné vytvoření skupin jak ze starších
tak z malých účastníků, kdy starší děti dbaly na zapojení malých ve všech
aktivitách.
Letní rekreačně výchovný tábor v roce 2011 přinesl dětem nezapomenutelné zážitky a u řady z nich pomohl k rozvoji osobnosti.
Statistika:
LRVT se účastnilo 29 dětí, z toho 12 děvčat a 17 chlapců
PRORODINNÉ AKTIVITY V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
Poradenský servis je náhradním rodinám poskytován po celou dobu roku
ve stanovených hodinách, či po domluvě v jiném čase a je základní službou
tohoto projektu. Klienti mají možnost využívat jej ve formě osobní, e-mailové či telefonické.
V průběhu roku se nám podařilo uskutečnit 15 klubů pěstounů – deset proběhlo v Hradci Králové, jeden v Trutnově, jeden v Náchodě, jeden
na Pavlátově louce a dva kluby v Rychnově nad Kněžnou. Tento klub je ještě
společný pro města Dobruška a Kostelec nad Orlicí. Kluby byly zaměřeny
na odborná témata, jako je výchova romských dětí v neromské rodině;
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specifika romské komunity; sourozenecké vztahy; drogová problematika
v kraji; identita dítěte v NRP; aktuální informace z oblasti NRP; výchovné problémy a jejich řešení z pozice kurátora pro mládež či jsme společně sdíleli
zkušenosti s pěstounskou péčí. Po dobu odborného programu pro rodiče
jsou na klubu v Hradci Králové připraveny pro děti vzdělávací, volnočasové
či preventivní aktivity.
Podařilo se nám také uspořádat 4 víkendové pobyty, z nichž 2 byly určeny
pro zařízení pro výkon pěstounské péče a 2 pro pěstounské rodiny. První
setkání pro zařízení pro výkon pěstounské péče proběhlo 20. – 22. 5. Pro
děti byly připraveny po celý víkend volnočasové aktivity, návštěva bobové
dráhy a preventivní přednáška na téma Kriminalita v Královéhradeckém kraji pod vedením Policie ČR. Pěstounům byl dán prostor pro sdílení vzájemných zkušeností. Druhé setkání pěstounských rodin proběhlo také v Peci
pod Sněžkou 17. – 19. 6. a zúčastnilo se jej 11 pěstounů a 19 dětí. Pro rodiče byly připraveny odborné přednášky na téma specifické problémy učení.
Během programu pro rodiče se děti účastnily preventivních, volnočasových
a vzdělávacích aktivit. Třetí setkání bylo opět určeno pro zařízení pro výkon
pěstounské péče a probíhalo 16. – 18. 9. v Deštném v Orlických horách. Pro
rodiče byl po celou dobu víkendu připraven workshop formou rukodělných
prací, kterého se v neděli mohly zúčastnit i děti. Ty měly v sobotu program
formou volnočasových aktivit. Čtvrté setkání pořádané pro pěstounské
rodiny proběhlo 21. – 23. 10. v Deštném v Orlických horách a zúčastnilo
se jej 12 pěstounských rodičů a 13 dětí. Odborné přednášky pro rodiče byly
zaměřeny na výchovné problémy dětí a identitu dítěte v NRP. Pro děti byla
připravena celovíkendová etapová hra včetně preventivních aktivit.
V závěru roku jsme uspořádali prodloužený víkendový pobyt pro pěstounské rodiny, který proběhl 26. – 30. 11. v Deštném v Orlických horách
a zúčastnilo se jej 18 pěstounů a 25 dětí. Prodloužený víkend byl zaměřen
jako odlehčovací služba, neboť první tři dny jsme strávili pouze s dětmi, které byly rozděleny do družstev a po celou dobu pobytu soutěžily v etapové
hře. V pátek se k nám přidali i rodiče a zbytek programu víkendu byl tvořen
společnými aktivitami – rukodělné práce (výroba náušnic, draků apod.).
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Počet klientů, kteří využili naše programy mimo sociální službu
v roce 2011
PROGRAM

Klub
pěstounů

muži

ženy

celkem

Hradec Králové

18

40

58

Rychnov nad Kněžnou (zal. v říjnu 2011)

3

12

15

Trutnov

0

6

6

Náchod

1

4

5

Pavlátova louka (1x ročně)

8

13

21

Workshop

4

14

18

Prodloužený víkendový pobyt

23

20

43

Víkendové pobyty – pěstounské rodiny (2 setkání)

23

32

55

Víkendové pobyty – zařízení pro výkon pěstounské péče

16

8

24

Poradenství v rámci SPO

6

24

30

PŘÍPRAVA ŽADATELŮ O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI
Občanské sdružení Salinger je držitelem pověření k výkonu sociálně právní
ochrany dětí. Na základě tohoto pověření uspořádalo v roce 2011 středisko
Stopa čápa 5 příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči, z nichž jedna končila v roce 2012. Celkem se zúčastnilo 67 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.
Obsah příprav:
• 2 víkendová setkání – realizovaná ve skupině
• návštěva Kojeneckého ústavu a dětského domova –
Dvůr Králové nad Labem – realizováno ve skupině
• individuální setkání s terapeuty
PROGRAM
Příprava žadatelů o NRP

50

muži

ženy

celkem

32

35

67
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ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE
OČIMA POTENCIÁLNÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ
Občanské sdružení Salinger je jedním ze sedmi partnerů Univerzity Hradec
Králové v rámci projektu „Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální
práce očima potenciálních zaměstnavatelů“. Tento projekt probíhal i během
celého roku 2011. Občanské sdružení Salinger se stalo partnerem projektu
díky dlouholetým zkušenostem v procesu poskytování studentských praxí,
přičemž jsou do tohoto projektu zapojena tři střediska: Komunitní centrum
Amaro Phurd – Okružní, Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč.
Díky tomuto projektu byly v uplynulém roce stanoveny základní klíčové
kompetence, které studenti rozvíjejí na praxích, prostřednictvím projektového webu jsou studenti lépe informováni o pracovištích, kam na praxi přicházejí a nelze opomenout i prohlubující se spolupráci univerzity a partnerů
projektu.
Naše tři střediska zapojená v projektu prošla během léta úspěšně procesem
vnitřní akreditace pracovišť poskytujících praxe, který garantuje určitou kvalitu poskytování studentských praxí. Věříme, že díky tomuto projektu budou
studenti lépe připraveni na svoji budoucí profesi a pomůže jim snadněji
se začlenit do pracovního procesu po ukončení studia.
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KDE JSTE O NÁS Účast v pracovních skupinách
MOHLI SLYŠET • Expertní činnost v rámci projektu MPSV Podpora procesů

v sociálních službách
•M
 eziresortní koordinační skupina k transformaci sjednocení systému péče
o ohrožené děti
• Neformální pracovní setkání zástupců NNO z oblasti náhradní rodinné péče
• Pracovní skupina NZDM Královéhradeckého kraje
•P
 racovní skupina pro tvorbu Komunitního plánu – oblast rodiny s dětmi;
oblast národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížné životní situaci
Informace na webových stránkách
www.icm.cz
www.gipsytv.eu
www.hradeckralove.org
www.salinger.cz
www.salinger.cz/modry-pomeranc

www.socialniprojekty.cz
www.streetwork.cz
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz
http://hkh.neziskovka.cz
http://hradecky.denik.cz

Akce
• Oslava 10. narozenin NZDM Modrý pomeranč a Den otevřených dveří
(28. 1. 2011)
• Slavnostní otevření Komunitního centra Amaro Phurd - Okružní v nových
prostorách (8. 3. 2011)
• Výstava komunitních center - Naše romství - naše hrdost, Amaro romipen
- amaro baripen (27. 4. – 11. 5.)
• Kopa sport cup 2011 VII. ročník (12. 5. a 17. 5. 2011)
• Mezinárodní den dětí „Hradec Králové – bezpečné město“ (31. 5. 2011)
• Žiju stejně jako ty! aneb Poznejme se navzájem (4. 6. 2011)
• CITY JAM 2011 (9. 9. 2011)
• Týden nízkoprahových klubů (19. 9. – 25. 9. 2011)
• Hradecké dny sociální práce (7. 10 – 8. 10. 2011)
• XI. celostátní seminář „Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů
(12. – 13. 10.)
• Vernisáž fotografií klientů „Klub mýma očima IV. (27. 10. 2011)
Informace a propagace zařízení odborné veřejnosti
Informace studentům na praxích a exkurzích
Informace dobrovolníkům
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Tisk
Hradecký deník, MF Dnes, Radnice, U Nás v kraji
Rozhlas
Český rozhlas Hradec Králové
Jinak
Letáky NZDM Modrý pomeranč, KC Amaro Phurd – Okružní, KC Amaro
Phurd – Pražská, Stopa čápa, Triangl, Centrum přátelské rodině Budulínek
Letáky Občanského sdružení Salinger
Čtvrtletník NZDM Klubofon
Čtvrtletník Čapí stopy
Výlohy zařízení
Výroční zpráva Občanského sdružení Salinger
Zpráva o činnosti 2011 NZDM Modrý pomeranč, KC Amaro Phurd – Okružní,
KC Amaro Phurd – Pražská, Stopa čápa, Triangl

KDE NÁS NAJDETE 1- Občanské sdružení Salinger

Gočárova třída 760, 500 02 Hradec Králové 2
2 - Stopa čápa
třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 2
3 - Triangl
třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 2
4 - NZDM Modrý pomeranč
Formánkova 437, 500 11 Hradec Králové 11
5 - NZDM Modrý pomeranč
Selicharova 1420, 500 12 Hradec Králové 12
6 - KC Amaro Phurd – Okružní
Pospíšilova 698, 500 03 Hradec Králové 3
7 - KC Amaro Phurd – Okružní
Brněnská 1462, 500 06 Hradec Králové 6
8 - KC Amaro Phurd – Pražská
Pražská 559, 500 04 Hradec Králové 4
9 - Centrum přátelské rodině Budulínek
třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové 2

3
29
8

6

1

5
4

7
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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!
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FINANČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ
SDRUŽENÍ

Celkové náklady
z toho:
mzdové náklady (včetně zákonného sociálního a zdravotního pojištění)
ostatní provozní náklady
Náklady nejvýznamnějších středisek/projektů
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč
Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská
Komunitní centrum Amaro Phurd - Okružní
Triangl
Stopa čápa
Centrum přátelské rodině Budulínek - odlehčovací služby a volnočasové aktivity
pro rodiny s dětmi
Letní rekreačně výchovný tábor

17 146 927,68
10 036 012,00
7 110 915,68
3 843 694,91
2 792 904,65
3 403 188,95
2 569 945,48
2 465 772,70
313 739,00
183 696,00

celkové výnosy
18 482 534,64
z toho:
tržby za poskytnuté služby (včetně finančních prostředků získaných
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
v rámci individuálních projektů Královéhradeckého kraje - finanční prostředky
z ESF a rozpočtu České republiky, platba za poskytnuté služby od města Náchod,
pronájem prostor, ...)
15 567 356,13
úroky
2 323,95
přijaté příspěvky od rodičů
96 310,00
přijaté příspěvky - dary
41 040,00
Nadace VIA	
17 234,00
Nové Město nad Metují
7 000,00
Crocodille ČR, spol. s r. o.
3 756,00
GARRIS SERVICES a. s.
10 850,00
Jiřina a Jan Hiebschovi
1 000,00
Nadace Vodafone Česká republika
1 200,00
členské příspěvky
3 500,00
ostatní výnosy
42 692,00
provozní dotace celkem
2 729 312,56
dotace od územně samosprávných celků
879 296,00
Statutární město Hradec Králové
624 296,00
Královéhradecký kraj
255 000,00
dotace od ústředních orgánů státní správy
1 850 016,56
MPSV ČR	
1 051 068,00
MŠMT ČR	
448 948,56
Úřad vlády České republiky
350 000,00
hospodářský výsledek po zdanění

1 335 606,96
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DONÁTOŘI
Evropský sociální fond EU
Královéhradecký kraj
Město Hradec Králové
Město Náchod
Město Nové Město nad Metují
MPSV České republiky
MŠMT České republiky
Nadace Charty 77
Nadace rozvoje občanské společnosti
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
DĚKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI
AC klub
Agility klub HK
Bára Zemanová
Besip
BFS - GÓL s.r.o.
Crocodille ČR, spol. s r.o.
Český svaz kin-ballu
Dogfrisbee
Firma ATOM RAT
Firma Kompakt, s.r.o.
Firma KOPA SPORT
Firma ORSAY
Chata Jedlová
JAKA SPORT HRAČKY, s.r.o.
Lajny.cz
Lanový park Deštné
Martin Těšitel
Nadace Vodafone
Penzion Zákoutí
Pepino
Relaxpark Pec pod Sněžkou
Rekreační chalupa „U Supa“
Rekreační areál Horalka
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RENGL, s.r.o.
Rodina Hiebschova
Sbor dobrovolných hasičů Deštné v Orlických horách
Snowbear Shop – Hradec Králové
T-bass
Toi Toi
Transport Čepek s.r.o
Žonglérská skupina Ascarya o.s.

Financováno z programu Transition Facility
Evropské Unie

Centrum podpory inkluzívního vzdělávání
Krajské státní zastupitelství Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Magistrát města Hradec Králové
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
Městský úřad Hořice
Městský úřad Jaroměř
Městský úřad Jičín
Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Městský úřad Náchod
Městský úřad Nová Paka
Městský úřad Nový Bydžov
Městský úřad Nové Město nad Metují
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Trutnov
Městský úřad Vrchlabí
Městská policie HK
Okresní soud Hradec Králové
Okresní státní zastupitelství Hradec Králové
Policie ČR
Probační a mediační služba Královéhradeckého kraje
Romodrom, o.s.
Speciální školy HK
Střední zdravotnická škola Hradec Králové
Vyšší odborná škola zdravotnická
ZŠ Habermannova, Hradec Králové
ZŠ Kukleny, Hradec Králové
ZŠ Mandysova, Hradec Králové
ZŠ praktická Chlumec nad Cidlinou
ZŠ Sever, Hradec Králové
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