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Výroční zpráva 2012
Vznik názvu Salinger
Nechali jsme se inspirovat spisovatelem J. D. Salingerem, který ve své knize
Kdo chytá v žitě popisuje situaci, která je velice blízká myšlence, jež 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 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.“

Střediska Triangl, Stopa Čápa, Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská, Komunitní centrum
Amaro Phurd - Okružní jsou financovány z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Úvodní slovo
Vážené dámy a pánové,

kolegyně a kolegové, přátelé našeho sdružení,

dostává se Vám do ruky výroční zpráva za rok
2012. Dovolte mi společně se ohlédnout nejen za
rokem předchozím, ale především za 15 lety fungování naší neziskové organizace.

Když v roce 1997 zakládala skupina mladých nadšenců Občanské sdružení Salinger, bylo jejím cílem
pomáhat dětem a mladým lidem. Za 15 let se toho
stalo hodně a my prošli řadou změn, které nebyly
vždy příjemné, nicméně jsme se snažili vždy se poučit z vlastních chyb a posouvat se dál k vizi zkušené, dynamické a profesionální organizace. Hrdě
také můžeme říct, že se nezměnila jedna důležitá
věc. V centru našeho zájmu zůstalo dítě a jeho potřeby. Co se však změnilo, je velikost našeho sdružení a rozsah nabízených a poskytovaných činností. Naše cíle realizujeme prostřednictvím programů šesti středisek, která svou podporu a pomoc
nabízí nejen v Hradci Králové, ale v rámci celého
Královéhradeckého kraje. O charakteru práce každého střediska si pak dále můžete přečíst na následujících stránkách této výroční zprávy.
Rok 2012 se v Občanském sdružení Salinger nesl
v duchu personálních změn spojených s mateřskými povinnostmi. A tak naše řady na čas opustily
jak paní ředitelka, tak sociální pracovnice ze třech
středisek.
A co se nám v roce 2012 podařilo? Celý rok se věnovala jednotlivá střediska zlepšování svých koncepcí a zavádění změn, které vycházely z potřeb

našich klientů a rozšířila tak nabídku stávajících
služeb. Více klientů k nám také našlo svou cestu
díky rozšíření povědomí o naší činnosti.

Na sklonku roku 2012 se nám povedlo ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové a Správou nemovitostí, p.o. znovu otevřít část ubytovny
Brněnská a můžeme se tak podílet na řešení náročných životních situací rodin zde žijících a společně s nimi pracovat na jejich odchodu z ubytovny
a osamostatnění.
Společně s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje jsme pod záštitou PhDr. Miloslava Macely, (Ředitel Odboru rodiny a dávkových systémů
MPSV) uspořádali III. Celostátní setkání pracovníků podílejících se na přípravách fyzických osob
vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, kterého se zúčastnili zástupci neziskových organizací
a krajských úřadů z jednotlivých krajů ČR.

Na závěr bych chtěla do dalších let popřát Občanskému sdružení Salinger co nejvíce spokojených
klientů. To by se ovšem neobešlo bez každodenní
práce našich pracovníků a dobrovolníků. Za to jim
patří můj velký dík. Jsem hrdá, že s nimi mohu spolupracovat.
Také děkuji našim příznivcům, partnerům a donátorům za projevenou důvěru a podporu, které si
velmi vážím!
Iva Rosíková
ředitelka sdružení

Organizační struktura Občanského sdružení Salinger

Historické mezníky
1995

VALNÁ HROMADA
VÝBOR SDRUŽENÍ
ŘEDITELKA SDRUŽENÍ

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MODRÝ POMERANČ
KOMUNITNÍ CENTRUM AMARO PHURD - PRAŽSKÁ
KOMUNITNÍ CENTRUM AMARO PHURD - OKRUŽNÍ
TRIANGL

19951999
1997
1998
1999
2001

STOPA ČÁPA
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
DLE ZÁKONA 108/2006 SB.,
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ČINNOSTI POSKYTOVANÉ
V RÁMCI SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA
359/1999 SB., O SOCIÁLNĚ
PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

KOMERČNĚ NEBO NEKOMERČNĚ POSKYTOVANÉ SLUŽBY NA
PODPORU FUNGUJÍCÍ RODINY

PRORODINNÉ AKTIVITY
V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZAJIŠŤOVÁNI PŘÍPRAVY FYZICKÝCH OSOB
VHODNÝCH STÁT SE OSVOJITELI NEBO PĚSTOUNY

2002

provoz nízkoprahového Klubu 6
v Šimkových sadech

2006

2007

registrace Občanského sdružení
Salinger
zahájení projektu: Program
preventivních aktivit na školách
zahájení projektu: Triangl

získání Pověření sociálně právní
ochrany dětí
zahájení provozu projektu:
Nízkoprahové centrum pro děti
a mládež

2003

zahájení projektu: Setkávání
pěstounských rodin

2005

zahájení projektu: Uplatňování
standardů kvality v nízkoprahových
zařízeních Královéhradeckého kraje

LETNÍ REKREAČNĚ VÝCHOVNÝ TÁBOR
CENTRUM PŘÁTELSKÉ RODINĚ BUDULÍNEK

prvopočátky poskytování sociálních
a volnočasových služeb neorganizovaným dětem a mládeži zakladateli
občanského sdružení

zahájení provozu projektu:
Komunitní centrum – Pražská 559,
Hradec Králové

zahájení provozu projektu:
Komunitní centrum – Okružní 873,
Hradec Králové

20092010

zahájení projektu: Zkusit to spolu
zahájení projektu: Sociální práce
s neorganizovanou mládeží na
Moravském Předměstí v Hradci
Králové

střediska Triangl, NZDM Modrý
Pomeranč, KC Amaro Phurd –
Okružní, KC Amaro Phurd – Pražská
a Stopa čápa byly registrovány Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje jako sociální služby

2010

zapojení do projektu QMSS – Systém
řízení kvality sociálních služeb

2011

slavností předání sociálního
automobilu

2012

zahájení provozu Centra přátelského
rodině – Budulínek
rozšíření Pověření sociálně právní
ochrany dětí

rozšíření práce KC Amaro Phurd –
Okružní na ubytovnu Petrof jako
jednoho ze stupňů sociálního bydlení
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Snažíme se být přítomni i v odlehlých částech
kraje tam, kde lišky dávají dobrou noc.
V roce 2012 jsme společně ve Veselici u Jaroměře
vymysleli jak dál v třetím programu Trianglu, který byl původním programem, na kterém středisko vzniklo. Každý z nás se podílel na vzniku příběhů, které provázejí zlobivé děti po čtyři měsíce
městem plným nástrah a nebezpečí na cestě, kde
se musí kluk či holka rozhodnout kudy půjde dál se
všemi souvislostmi, které rozhodnutí doprovázejí.
Při práci s rodinami v sanaci rodiny jsme se nadále potkávali s bolestmi této doby, stále větší životní
tísní rodin na okraji a také jsme se snažili být přítomni i v odlehlých částech kraje tam, kde lišky dávají dobrou noc. Náš tým se dále rozrůstal, je nás
teď včetně externích spolupracovníků 15.
Cíle na rok 2013

Nabídneme naše služby tam, kde jsme ještě službu
nemohli nabídnout hlavně na Broumovsku a také
více na Rychnovsku, Kostelecku a Dobrušsku. Náš
program Triangl 2 nabídneme též ve „dvojkových“
městech, kde rodiny a hlavně děti nemají příliš
možností dobře trávit volný čas a necháme je projít společnou cestou s průvodcem naším společným městem. Budeme i nadále spolehlivou kotvou
pro děti a mladistvé, kteří se ocitli na špatné cestě.
To vše, jak doufáme, za podpory našich donátorů.
Poslání

Poskytujeme pomoc a podporu rodinám v Královéhradeckém kraji, 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. Ve spolupráci s rodinou pomáháme cíleně
řešit problémy dětí ve výchovné oblasti.

V našem úsilí spolupracujeme s dalšími službami
a institucemi tak, aby naše služba byla dostatečně
efektivní a naplňovala naše poslání.
Cílová skupina

Jsou to rodiny s dětmi, které mají problémy ve výchově, ve škole či v prostředí domácí komunity.
Cíle služby

Poskytovat služby směřující ke stabilizaci rodinného prostředí potřebného pro zdravý rozvoj jednotlivých členů rodiny. Motivovat a podporovat rodiny
a děti k zodpovědnějšímu smysluplnějšímu způsobu života. Jedná se podporu rodiny v náhledu na situaci dětí v oblastech – škola, mezilidské a rodinné
vztahy, delikvence.
Programy
Triangl

V programu Triangl pracujeme s dětmi a mládeží
ve věku 7 – 18 let v Královéhradeckém kraji, kteří porušují společenské normy, a kteří 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.
Ancora

V programu Ancora pracujeme s mladými lidmi ve
věku 15 – 18 let v Královéhradeckém kraji, kteří

spáchali trestný čin, dopustili se přestupku anebo
jsou vyšetřováni orgány činnými v trestním 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.
Sanace rodiny

V programu Sanace rodiny poskytujeme pomoc
a podporu rodinám s dětmi v Královéhradeckém
kraji, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů
obtížné životní situace, kterou rodiče nedokážou
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.
Statistika:

počet klientů: 267 (z toho 131 mužů a 136 žen)
počet kontaktů: 2345
počet vykonaných služeb: 4125
Kontaktní údaje střediska:

Triangl
Registrovaná sociální služba;
identifikátor 9659243
Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
Tel. 495 426 224, 774 807 011
Email: triangl@salinger.cz
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Rok 2012 byl pro
nás novým startem.
V roce 2012 se nám podařilo
vytvořit stabilní tým, i přes vydatné personální i klubové změny. Opustily nás dvě sociální pracovnice, dnes hrdé maminky, vyměnila se i pozice vedoucího a zástupce.
Modrý pomeranč se představil s novou koncepcí,
která dala vzniknout programům eSko a eFko, Terén Modrý pomeranč a Online terén. A ani na klubech jsme nezaháleli. Již jedenáct let působíme
v Selicharově ulici, kde se nám stále daří oslovovat
děti a mládež, což nás těší. Druhým rokem nabízíme své služby také ve Formánkově ulici. Podařilo
se nám zvýšit povědomí o našem fungování a čím
dál více klientů si k nám nachází cestu. Díky společným zážitkům nabytých při výjezdech či běžném provozu klubu jsme prohloubili vztahy a důvěru mezi námi a klienty. Zúčastnili jsme se desítek akcí a neméně jich uspořádali - CITY JAM 2012,
Kopa sport cup, Taneční soutěž.
Cíle v roce 2013

•	zvýšit povědomí u klientů o společensky
nežádoucích jevech jako je kyberšikana
•	ukotvit terénní služby a navýšit počet klientů
•	zkvalitnit spolupráci s rodinou a zvýšit povědomí o službě
•	vytvořit nový systém pro dobrovolníky

Poslání
Vytváříme bezpečné prostředí pro
děti a mládež ve věku 7 – 21 let z Hradce Králové a okolí, kde mohou společně trávit volný čas, najít pomoc i podporu a sdílet své
životní příběhy.
Motto: „Doprovázíme mladé lidi na cestě k
dospělosti.“
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 7
do 21 let, kteří pochází z komplikovaného nebo
znevýhodněného rodinného prostředí, nacházejí se v obtížných sociálních vztazích, mají problémy ve škole, chovají se v rozporu se společenskými normami a nemají kde a jak bezpečně trávit volný čas.
Cíle služby

1.	Vést klienta k orientaci ve společnosti, a tím
předcházet a zamezovat sociálnímu vyloučení
2.	Zvýšit kompetence klienta v plánování vlastních
aktivit ve volném čase

3.	Podporovat klienta při zvládání obtížných životních situací a zároveň ho učit, jak je zvládnout
samostatně
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Programy NZDM Modrý pomeranč

Online terén

Co nabízíme?

Jsme pro klienty dostupní prostřednictvím internetové sociální sítě Facebook.

•	Nabízíme bezpečný prostor pro trávení volného
času s vrstevníky
•	Podporujeme realizaci vlastních nápadů a aktivit
•	Pořádáme preventivní a informativní programy
•	Pomáháme s přípravou do školy a na budoucí
povolání
•	Doprovázíme při řešení obtížných situací, zprostředkováváme kontakt na odborníky
•	Služby poskytujeme anonymně, dobrovolně, bez
nutnosti registrace a zdarma (klienti si přispívají pouze na akce pořádané mimo kluby – výlety,
víkendové pobyty)
eSko

Nízkoprahový klub pro děti a mládež od 7 do 21 let
v Selicharově ulici.

Klub eSko je rozčleněný podle věkových skupin,
a to na klub pro děti od 7 do 15 let a na klub pro
mládež od 13 do 21 let
eFko

Nízkoprahový klub pro děti a mládež od 9 do 17 let
ve Formánkově ulici
Terén Modrý pomeranč

Pracujeme s mladými lidmi od 13 do 21 let v jejich
přirozeném prostředí (sídliště, parky).

10

Vždy v pátek od 14:00 do 18:00 dva terénní pracovníci mapují chování mládeže v lokalitě Moravské Předměstí, nabízí možnosti smysluplného trávení volného času, pomoc a podporu při řešení životních událostí

Chceme být tam, kde jsou naši klienti. Tato aktivita reaguje na měnící se charakter a potřeby cílové
skupiny, která stále více využívá internet a elektronickou komunikaci. Online terén slouží jako prostředek k navazování a prohlubování kontaktů
s klienty – reaguje na běžné situace ze života klienta. Informuje o chystaných aktivitách nízkoprahových klubů. Má preventivní charakter - upozorňuje na nevhodné vkládání příspěvků, mapuje a řeší
kyberšikanu.
Statistiky

Klub eSko

Klub eFko

Terén

Celkem

Kontakty

Klienti

58

58

2302

1489

3849

206

148

412

Kontaktní údaje střediska:
NZDM Modrý pomeranč
Registrovaná sociální služba,
identifikátor: 8411392
Formánkova 437
500 11 Hradec Králové
Tel. 495 453 101, 777 041 030
Email: nizkoprahove.centrum@salinger.cz
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Základním stavebním kamenem naší
každodenní činnosti zůstává práce s motivací.
Zvýšení počtu klientů, tvorba koncepce a následná
realizace prostupného bydlení, prohlubování spolupráce s rodinou i s návaznými službami, uspořádání několika menších či větších akci je výčtem
jen několika úspěchů, kterých se nám v roce 2012
podařilo dosáhnout. Základním stavebním kamenem naší každodenní činnosti však zůstává práce s motivací. A to hlavně s motivací klientů. Je potřeba si uvědomit, že práce s klienty, kteří se pohybují v bludném kruhu sociálního vyloučení a téměř na dně společnosti, je diametrálně odlišná od
práce s jakoukoliv jinou cílovou skupinou. Výsledky naší práce totiž nejsou pro naše klienty ani pro
nás pracovníky viditelné hned, ale jejich dosažení
je během na dlouhou trať. Nemůžeme tudíž počítat počty klientů, kterým jsme pomohli k tomu, aby
nás již nepotřebovali (což je obecným cílem všech
sociálních služeb) na stovky ročně a někdy ani na
desítky ročně. Přesto jsou u klientů viditelné pokroky v zvládání každodenních záležitostí a posilování vlastních kompetenci. A to je důvod, proč má
práce s touto cílovou skupinou velký smysl a je nepostradatelná.
Cíle na rok 2013
•	navýšení počtu kontaktů v terénu
(depistážní činnost)
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•	spokojený klient

•	zlepšení propagace KC u široké veřejnosti

Poslání
Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská je nepobytová služba nabízející podporu a pomoc rodinám z romských komunit i dalším rodinám ohroženým sociálním vyloučením z Hradce 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 i neromských rodin
ve věku od 3 let, kteří mívají nízké postavení v rámci místní komunity nebo je pro ně nesnadné se začlenit do většinové 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

Programy

BARE (6-15 let)

CIKNE (3 – 6 let)

Aktivity programu směřují k prohlubování kompetencí, znalostí, zlepšení orientace dětí a mládeže v okolním světě mimo ghetto a preventivnímu
působení proti negativním sociálním jevům (př.
záškoláctví, šikana, prevence závislostí, atd.). Preventivní zaměření, aktivní trávení volného času,
práce s didaktickými hrami, pomoc s nácvikem
přípravy do školy a další aktivity programu umožňují dětem a mládeži prožít nové zkušenosti a rozvíjí jejich přirozené vlohy. Klademe velký důraz na
aktivní zapojení klientů do nabízených činností.

V rámci Cikne se snažíme o rovnoměrný rozvoj
schopností a dovedností dětí, které zvyšují jejich
připravenost na školní docházku a usnadní zapojení se do kolektivu ostatních dětí. Při práci zohledňujeme princip multikulturality. Aktivity přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním sociálním a emočním potřebám dětí této věkové skupiny a etnika. Nácvik nových dovedností a schopností umožňuje dětem vyniknout v rámci širokého
rodinného klanu. Program je přístupný i rodičům
předškoláků. V rámci tohoto programu jsme využili finančního příspěvku Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, který částečné zafinancoval mzdu
speciální pedagožky.

GOĎAVER (15 – x let)

Napomáháme klientům získat potřebné a srozumitelné informace. V rámci programu se mohou
učit práci s PC, nacvičovat telefonní hovor, porozumět obsahu úředních žádostí a formulářů, či získávat další dovednosti. Cílem programu je zvyšování
kompetencí klientů k řešení situace vlastními silami a hájení jejich práv a zájmů.
Všechny programy se poskytují terénní i ambulantní formou

Statistiky za rok 2012
Cikne

Bare

Goďaver

Poradenství

Celkem

Uživatelé
27

62

76

165

Kontaktní údaje střediska
Zájemci

Služby

18

1840

10

12

40

2837

4663

9430

Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská
Registrovaná sociální služba;
identifikátor: 4467429
Pražská třída 559
500 04 Hradec Králové 4
Tel: 495 530 364, 777 807 051
E-mail: kc.prazska@salinger.cz
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Stejně jako životy našich klientů, i „náš“ rok
2012 byl bouřlivý a různorodý.
Poskytování sociálních služeb v lokalitě městské ubytovny Brněnská, které se na začátku roku
2012 tak úspěšně rozjelo, jsme bohužel museli kvůli plánované rekonstrukci objektu v červnu
přerušit. Kontakt s přibližně třiceti vystěhovanými rodinami jsme ale neomezili – naopak, rozšířili jsme terénní formu a vyrazili jsme nejen na Moravské Předměstí. Díky spolupráci a aktivnímu jednání zástupců Statutárního města Hradec Králové,
ostatních neziskových organizací, Správy nemovitostí, p. o. a dalších zainteresovaných subjektů se
městská ubytovna opět probouzí k životu, s novými – motivovanými ubytovanými, novými pravidly, do budoucna snad i lepší dostupností sociální služby. I nadále sídlíme pod silničním nadjezdem „na Okružní“, kde služby poskytujeme ambulantní formou. Je znát, že obyvatelé nejen této lokality již našli cestu do našich prostor i k našim pracovníkům. Za to bych chtěla poděkovat nadšenému
týmu i samotným klientům, kteří se snaží svou situaci řešit a zlepšit a popřát jim, ať jim vydrží síly
i v roce 2013!
Cíle v roce 2013

•	Získání zázemí na ubytovně Brněnská, možnost
poskytování kvalitní ambulantní sociálně aktivizační služby přímo v prostorách objektu

•	Změna názvu na srozumitelnější Komunitní centrum ZIP – Zapojení celé rodiny, Individuální
práce, Podpora a Pomoc
•	Pokračovat v naplňování dlouhodobých cílů
střediska

Poslání
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 se členy rodin ve věku 3 – 65 let, s rodinami s dítětem/dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu nezaměstnanosti, finančních či jiných obtíží, řeší problém s bydlením
a nastalá situace může vést až k ohrožení zdravého vývoje dítěte/dětí; s rodinami, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené (komunity, romské rodiny). Z těchto důvodů
je pro ně nesnadné zapojit se do běžného života ve
společnosti.
Cíl služby

Cílem centra zaměřeného na sociálně aktivizační
služby je umožnit lidem ohroženým nebo stiženým
sociálním vyloučením, zůstat součástí jejich přirozeného prostředí a posilovat jejich kompetence
pro zvládání obtížných životních situací.
1.	Posilujeme schopnosti uživatelů uspět ve společnosti (v oblastech bydlení, finanční gramotnosti, zaměstnání, vzdělávání);
2.	Větší informovanost o sociálně patologických jevech představujících riziko pro konkrétní věkové skupiny;
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Bengoro – pro mládež ve věku 13 – 21 let

Cíl služby (pokračování)
3.	Zvyšujeme počet možností pro rodiny s dětmi
trávit volný čas společně - pravidelně pořádáme
workshopy, různé akce pro rodiče s dětmi;
4.	Zvyšujeme počet příležitostí pro trávení volného času se skupinou vrstevníků v rámci odpoledních klubů.

Programy

Čhavale – pro děti ve věku 6 – 13 let
Zaměřeno na aktivní a smysluplné trávení volného času, informovanost o sociálně negativních jevech, preventivní aktivity, práci ve skupině, zvládání školních povinností, komunikaci s vrstevníky
a další aktivity, které jsou pro tuto cílovou skupinu
atraktivní a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti.

Zaměřeno na prevenci sociálně negativních jevů
jako je šikana, drogy, záškoláctví. Příprava do školy
a na budoucí povolání, komunikační a prezentační dovednosti, rozvoj dovedností a podpora dovedností, které klienti mají (hra na hudební nástroj, tanec apod.).
Co v těchto programech nabízíme:

•	Možnost naučit se a dozvědět se nové věci.
•	Možnost promluvit si s námi o svých
problémech.
•	Možnost se k nám přijít učit, napsat si úkoly,
najít si brigádu.
•	Možnost naučit se tu různé hry a hrát na
hudební nástroje.
•	Možnost s námi vyrazit na různé akce a výlety.
•	Možnost se zapojit do různých zajímavých
soutěží.
•	Možnost si tu něco pěkného vyrobit atd.
•	Možnost trávit aktivně a smysluplně volný čas
se svými vrstevníky i s rodiči.

Poradenství – 21 – 65 let
Zaměřeno na lepší orientaci ve společnosti, rozvoj
a získávání nových dovedností a schopností, hájení
práv a zájmů klientů (např. při jednání na úřadech,
školách, apod.) řešení problémů a zprostředkování
kontaktu na odborníky, pomoc s dalším vzděláváním a uplatněním ve společnosti, zvyšování kompetencí (schopnosti řešit problémy aktivně a vlastními silami).
Co v programu Poradenství nabízíme:

•	Možnost poradit se s námi o Vaší nepříznivé
situaci.
•	Pomoc s hledáním práce, bydlení, komunikací
s úřady a dalšími institucemi.
•	Radu, jak vyřídit úřední a právní záležitosti.
•	Poskytujeme kontakty na odborníky a další
služby.
•	Možnost trávit aktivně a smysluplně volný čas
s celou rodinou.

Statistiky za rok 2012
Čhavale

Bengoro

Poradenství

Celkem

Klienti

Kontakty

Úkony

74

745

1153

57

62

193

1555

1182

3482

3657

2463

7273

Kontaktní údaje střediska:
Komunitní centrum ZIP
(Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní)
Registrovaná sociální služba;
identifikátor: 4533728
Pospíšilova 698
500 03 Hradec Králové
Tel: 495510208, 774 807 052
e-mail: kc.zip@salinger.cz
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Dál pomyslně doplňujeme skládanku s názvem
náhradní rodinná péče.
Rok 2012 lze považovat za období, ve kterém se
pracovníkům střediska Stopa čápa a dalším spolupracujícím odborníkům podařilo realizovat několik nelehkých cílů, které dál pomyslně doplňují
skládanku s názvem náhradní rodinná péče (NRP).
Během roku se klienti mohli těšit velmi pestré nabídce víkendových pobytů, workshopů. Uspořádali jsme 6 příprav žadatelů o NRP na převzetí dítěte
a zorganizovali 14 klubů pěstounů. Ačkoli se tato
čísla nemusí zdát vysoká, všichni zasvěcení vědí,
kolik práce a úsilí se za vším skrývá. Můžeme také
mluvit o době, která si pro nás připravila mnohá legislativní očekávání a nejistoty. Tedy i tento rok byl
pro nás významný z hlediska transformace systému péče o ohrožené děti. Uskutečnili jsme 2 neformální setkání pro pracovnice/pracovníky OSPOD
Královéhradeckého kraje pro oblast náhradní rodinné péče a následně se spolupodíleli na realizaci III. Celostátní setkání pracovníků podílejících se
na přípravách fyzických osob vhodných stát se
osvojiteli nebo pěstouny. Na závěr nutno podotknout, že nás těší vítězství ve veřejné
zakázce Královéhradeckého kraje – „Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji
v roce 2013“.
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Cíle na rok 2013
• zachovat současnou kvalitu poskytovaných
služeb

• nadále nabízet všech 10 stávajících programů
střediska

• poskytovat zájemcům o naše služby kvalitní péči
• požádat o rozšíření pověření SPOD o bod
uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
• pokračovat v realizaci víkendových pobytů
a jiných prorodinných aktivit v oblasti NRP
Poslání

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.
Cíl služby

Stabilní a fungující pěstounská rodina, podpora
náhradních rodičů v rozvíjení pozitivních vztahů
mezi přijatým dítětem a jeho biologickými rodiči.
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Programy – krátké představení
a. A
 sistovaný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči
s biologickou rodinou: sociální pracovník pomáhá ne vždy snadné setkání zprostředkovat, komunikuje s oběma stranami, společně s pěstouny vybere vhodné místo schůzky. Poté se setkání
osobně účastní a podporuje jeho bezproblémový průběh.

b. I ndividuální psychologická práce s dítětem: spolupracujeme s dětskou psycholožkou, kterou si
vybrali klienti sami. Sezení probíhají v konzultační místnosti u nás ve Stopě čápa, buď s dítětem samotným, nebo společně s dalšími členy
rodiny.
c. K
 luby pěstounů v Královéhradeckém kraji: na
klubech mají pěstoun i adoptivní rodiče možnost sdílet své zkušenosti s výchovou dětí v náhradní rodinné péči a také se vzdělávat díky odborným přednáškám. Po domluvě se mohou zúčastnit i žadatelé nebo zájemci o NRP.

d. O
 dlehčovací služby: klienti mohou využít třech
forem odlehčovacích služeb:

•	V rámci víkendových pobytů, klubů pěstounů
a workshopů jsou pro děti připraveny volnočasové aktivity, zatímco rodiče mají odbornou
přednášku.

•	Prostřednictvím permanentek, které naši klienti mohou získat, mají možnost zdarma využít krátkodobého hlídání dětí v dětském koutku pod dozorem v Centru přátelském rodině
Budulínek v průběhu otevírací doby.

•	V neposlední řadě jsou připraveni naši dobrovolníci, kteří ochotně pomohou dítěti s pří-

pravou do školy, doprovodí ho na kroužek,
případně dítě pohlídají, když je třeba.

e. P
 oradenství v oblasti sociálněprávní ochrany dětí
a zejména náhradní rodinné péče: poskytujeme
informace nejen klientům střediska, ale i zájemcům o náhradní rodinnou péči, studentům
a laické veřejnosti.

f. P
 rovázení rodiny: provázení rodiny může probíhat po celou dobu trvání pěstounské péče. Vychází z podpory a pomoci rodinám, většinou
v jejich přirozeném prostředí domova, ale i prostřednictvím telefonické a e‐mailové komunikace. Sociální pracovník pomáhá řešit běžné problémové situace spojené s výchovou dětí, hospodařit s penězi, komunikovat s úřady a původní rodinou přijatého dítěte, orientovat se v legislativě, vyplnit žádost o nadační příspěvek, informuje rodinu o možnostech návazných služeb.

g. P
 říprava žadatelů o náhradní rodinnou péči na
převzetí dítěte: Občanské sdružení Salinger je

držitelem pověření k sociálně‐právní ochraně
dětí, díky čemuž může odborně připravovat žadatele o náhradní rodinnou péči na převzetí dítěte. Příprava je tematicky rozdělena do dvou víkendových pobytů, individuálního setkání s terapeuty a možnosti navštívit dětské centrum.

h. S upervize rodiny: funguje pod vedením dvoučlenného týmu terapeutů s dlouholetými zkušenostmi. Náhradní rodičovství přináší různé problémy a specifika, o které je možné podělit se
s terapeuty, získat tak náhled na situaci a možnosti jejího řešení. Supervize také slouží k podpoře komunikace v rodině a vzájemnému porozumění.
i. V
 íkendové pobyty pro náhradní rodiny: se těší
oblibě u velkého počtu rodin. Program je z velké
části připraven zvlášť pro děti i rodiče. Pro rodiče formou odborných přednášek, pro děti formou volnočasových, vzdělávacích a preventivních aktivit.

j. W
 orkshop: jedná se o předávání praktických dovedností v oblasti rodičovství, výchovy, komunikaci, ale také i rukodělných a výtvarných prací.
Statistiky

Počet uživatelů celkem: 209

Počet poskytnutých sociálních
služeb celkem: 2 398
Kontaktní údaje střediska:

Stopa čápa
Registrovaná sociální služba;
identifikátor: 3588592
Karla IV. 430
500 02, Hradec Králové 2
Tel.: 495 260 021, 773 800 292
E-mail: stopa.capa@salinger.cz
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Rok 2012 nám přinesl bohatství.
Bohatství ve smyslu nárůstu klientů, ve smyslu
vnímání toho krásného okamžiku, kdy k nám přicházejí budoucí rodiče, dělí se s námi o zážitek narození dítěte a využívají našich služeb v průběhu
vývoje jejich miminka. Rok 2012 byl pro nás důležitý v tom, že jsme na začátku roku začali fungovat také jaké zázemí pro projekt Královéhradeckého kraje „Rodinné pasy“, kde jsme se stali kamenným zázemím jak pro registraci rodin, tak pro poskytovatelé slev. Na sklonku roku jsme byli přijati také do celorepublikového projektu „Unie center
pro rodinu a místní komunitu“, který nám přinese
v roce 2013 mnoho zajímavých aktivit.
V roce 2012 se u nás uskutečnilo hodně akcí,
z nichž nejvýznamnější byl Den rodiny, do kterého
se zapojily i další neziskové organizace. Celé akce
se zúčastnilo 292 dětí a přes 350 dospělých. 72 nových rodin se zapojilo a zažádalo si o vydání rodinného pasu. Dalšími neméně významnými akcemi byl dětský den, karneval, dušičky, Mikuláš. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 547 rodin.
Cíle na rok 2013

• N
 árůst hlídaných dětí bez dozoru
rodiče (s tím spojené lepší PR této
služby).

• V
 znik poradenství pro rodiče, kteří
se vracejí po mateřské dovolené do
zaměstnání.
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• R
 ozvoj aktivit, workshopů a kurzů,
kde se budeme zaměřovat na práci
s celou rodinou.
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Poslání

Aktivity

Centrum přátelské rodině Budulínek především
nabízí odlehčení všedních životních povinností ve
formě hlídání dětí, nabízí prostor pro trávení volného času rodičům s malými dětmi, je místem pro
předávání informací a svoji nabídku aktivit plně
přizpůsobuje poptávce této cílové skupiny.

1. Pobyt dítěte s rodičem v prostoru centra.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou pro nás především budoucí rodiče a rodiče s dětmi od narození po 5 let věku
dítěte.
Cíle

• P
 reventivní: centrum se zaměřuje na podporu
rodičovství, zvládání změn rolí při příchodu dítěte. Umožňujeme rodičům prostor pro odreagování se, odpočinutí či sdílení starostí i radostí
s ostatními rodiči.

• I nformační: centrum je střediskem, kde se rodiči poskytují informace o dalších organizacích
a odbornících působících v této oblasti. Představujeme v našem prostoru nové projekty pro rodiče i děti. Rodiče se tu setkávají s informacemi
o alternativním vzdělávání, o nabídce zajímavých kurzů či workshopů s pedagogy, psychology a dalšími specialisty.
• V
 olnočasové: Komerční i nekomerční nabídka
volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi.
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2. Pobyt dítěte bez rodiče v prostoru centra.

3.	Jednorázové akce – Masopust, Den matek, Den
dětí, Den rodiny, Mikuláš jako pro děti, tak pro
maminky.
4.	Volnočasové aktivity: V roce 2012 jsme nabízeli jak komerční tak nekomerční aktivity a byli to
například:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

těhotenské cvičení
těhotenské přednášky
cvičení po porodu
cvičení maminky s dětmi od 1 roku
cvičení maminky s dětmi od 2 let
cvičení pro princezny (tanečky od 3 let)
angličtina pro předškoláky
Port De Bras
pilates
rehabilitační cvičení
harmonizační cvičení
břišní tance

Statistiky

Počet rodin celkem: 550
Počet poskytnutých služeb: 12 718 služeb
Kontaktní údaje střediska:

Centrum přátelské rodině Budulínek
třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
tel. 495 221 038, tel. 776 242 385
email: budulinek@salinger.cz
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Letní rekreačně výchovný tábor pro děti ze
sociálně slabých rodin
V roce 2012 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 14. – 24. 7. 2012 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,
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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.

Program tábora byl koncipován jako celotáborová
hra „Cestování časem“, kdy se jednotlivé hry a aktivity tematicky týkaly různých historických období. Zaměřili jsme se především na významné události světových a českých dějin od pravěku do současnosti. Dětem bylo první den sděleno, že se rozbil stroj času a budeme se pohybovat v různých
historických obdobích. Jejich úkolem je stroj
času opravit, vyzkoušet si život v tomto období a pomoci rozluštit, o kterou historickou etapu se jedná. Období nebyla řazena chronologicky, aby děti mohly dle indicií, které každé ráno dostaly, poznat
v jakém časovém období se právě na-

cházíme. Během opravy stroje času jsme navštívili život člověka v pravěku, olympijské hry ve starověku, válečná tažení ve středověku, Indiány v novověku a seznámili se s riziky života v současnosti. V duchu Cestování časem byly koncipovány i doprovodné aktivity jako ukázka hasičů, přednáška
o závislostech od pracovníka Laxusu o.s., výlet do
lanového centra apod.
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 2012 přinesl dětem nezapomenutelné zážitky a u řady z nich
pomohl k rozvoji osobnosti.
Statistika:

LRVT se účastnilo 29 dětí, z toho 20 děvčat
a 9 chlapců.
Kontaktní údaje:

Občanské sdružení Salinger
Gočárova třída 760
500 02 Hradec Králové
tel.: 495 267 249, 777 807 057
email: reditel@salinger.cz
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Prorodinné aktivity v náhradní rodinné péči

Zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se
osvojiteli nebo pěstouny

Poradenské služby poskytují pracovníci střediska Stopa čápa náhradním rodinám po celý rok v rámci
ambulantní i terénní otevírací doby, popřípadě se klienti mohou individuálně domluvit na čase, který jim
vyhovuje, přičemž využívají jak konzultace osobní, tak e-mailové či telefonické. Během roku se nám podařilo zorganizovat 13 klubů pěstounů ve městech: Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou (tento klub je
společný ještě pro města Dobruška a Kostelec nad Orlicí) a jeden na Pavlátově louce. Na klubech si pěstouni mohli poslechnout přednášky odborných lektorů na témata, která je zajímala. A to např. dítě v náhradní rodinné péči a biologická rodina, budování identity dítěte, nebezpečí internetu a dalších komunikačních prostředků, problematika dětí s ADHD.

Občanské sdružení Salinger je držitelem pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V roce 2012
středisko Stopa čápa uspořádalo, na základě uvedeného pověření, 6 příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči, z nichž jedna končí v roce 2013. 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. Příprav se účastní jak budoucí pěstouni, tak i osvojitelé.

Během loňského roku jsme uspořádali 4 víkendové pobyty pro náhradní rodiny v Peci pod Sněžkou
a Deštném v Orlických horách. V rámci těchto víkendových pobytů se pěstouni mohli vzdělávat prostřednictvím odborných přednášek a sdílet vzájemně své zkušenosti, zatímco děti měly vlastní program vyplněný volnočasovými, vzdělávacími a preventivními aktivitami.
Pěstouni mohli využít našich odlehčovacích služeb během podzimních prázdnin, kdy jsme pro děti připravili pobyt na chatě Jedlová v Orlických horách. Zde měly děti nachystaný program podobný táboru.
Program
Klub pěstounů
2 Workshopy

Hradec Králové

Rychnov nad Kněžnou
Pavlátova louka

Víkendový pobyt Pec pod Sněžkou 4. – 6. 5. 2012

Víkendový pobyt Pec pod Sněžkou 15. – 17. 6. 2012

Víkendový pobytDeštné v Orlických horách 7. – 9. 9. 2012

Víkendový pobytDeštné v Orlických horách 19. – 21. 9. 2012
Prodloužený víkendový pobyt Deštné v Orlických horách
(účastnily se jen děti) 25. – 28. 10. 2012
Poradenství v rámci SPO
Příprava žadatelů o NRP

Muži

Ženy

Celkem

11

36

47

10

15

25

14

24

20

15

18

20

15

14

55

20

25

11

14

11

15

12

28

56

34

49

31

29

29

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

Muži

Ženy

Celkem

55

56

111

Kontaktní údaje:
Stopa čápa
Karla IV. 430
500 02, Hradec Králové 2
Tel.: 495 260 021, 773 800 292
E-mail: stopa.capa@salinger.cz
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27

42

111

31

Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální
práce očima potenciálních zaměstnavatelů
I v roce 2012 jsme v rámci partnerství s Univerzitou Hradec Králové spolupracovali na projektu
„Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální
práce očima potenciálních zaměstnavatelů“.
Akreditovaná střediska Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní, Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská a Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Modrý pomeranč prošla v polovině
roku 2012 úspěšnou reakreditací. Naše zkušenosti jsme měli možnost předat i dále a tak se někteří vedoucí praxí stali úspěšnými tutory nových zájemců o udělení akreditace. Společnými silami se
nám podařilo upevnit základy postavené v roce

2011 a nastavit funkční systém odborných praxí ve
spolupráci s Ústavem sociální práce. Projekt také
přinesl první plody ovoce v podobě prvních šikovných dobrovolníků či nových kolegů, kteří vzešli
z řad zapojených studentů.

Nyní je velká část práce za námi a blížíme se
k ukončení projektu. Poděkování patří všem pracovníkům zapojeným do projektu. Právě oni kladli velké úsilí, aby měl nastavený systém smysl pro
poskytovatele sociálních služeb i samotné studenty. Věříme, že i po ukončení projektu bude nastavený systém dobře fungovat a jeho kvalita bude nadále stoupat.

Líbí se Vám práce Občanského sdružení
Salinger natolik, že byste se chtěli stát
jeho součástí?
Zapojte se jako dobrovolník ve Vámi zvoleném středisku a podílejte se
na pomoci druhým.
Staňte se dárcem a podpořte nás jednorázovým příspěvkem či trvalým
příkazem. Sami určíte, kde peníze budou pomáhat a na co budou určeny.
Číslo účtu: 1080693349/0800 (Česká spořitelna, a. s.)
Neváhejte nás kontaktovat na reditel@salinger.cz, 777 807 057.
Děkujeme.
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Kde jste
o nás
mohli
slyšet

www.ntdtv.cz
www.romea.cz
www.salinger.cz
www.socialniprojekty.cz
www.socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz
www.socialnisluzby.org
www.streetwork.cz

Účast v pracovních skupinách
Pracovní skupina NZDM královéhradeckého kraje
PRAKK
Pracovní skupina pro tvorbu komunitního plánu –
oblast rodiny s dětmi, oblast národností a etnické
menšiny a osoby v obtížné životní situaci

Ostatní
Letáky jednotlivých středisek, Výroční zpráva
Občanského sdružení Salinger, Občasník
Klubofon, Zpráva o činnosti 2011, Brožura na
příprava žadatelů o NRP, časopis Čapí stopy,
Propagační trička Komunitního centra Amaro
Phurd-Pražská

Rozhlas
Rádio Frekvence 1
Český rozhlas Hradec Králové

Informace na webových stránkách
http://hradecky.denik.cz
www.gipsytv.eu
www.grafika.cz
www.hradeckralove.org
www.kdekoliv.eu
www.khk.neziskovky.cz
www.mypracujeme.cz
www.neziskovka.cz

Tisk
Creative Amos
Hradecký deník
Radnice
Rodinka
Sedmička
Zpravodaj sociálních projektů

Akce
• Festival „Jeden svět“ Polička – diskuse k filmům
s menšinovou problematikou (29. 3. 2012)
• Oslava 11. narozenin NZDM Modrý pomeranč
a Den otevřených dveří (28. 2. 2012)
• Pedagogické dny 2012, Univerzita Hradec
Králové (26. – 30. 3. 2012)
• Výstava fotografií Komunitních center Amaro
Phurd – Okružní a Pražská (11. 4.– 24. 4.2012)
• Slet čarodějnic (26. 4. 2012)
• Kopa sport cup 2012 VIII. ročník
(9. 5., 15. 5. a 16. 5. 2012)

• Den rodiny (13. 5. 2012)
• Mezinárodní den dětí Hradec Králové –
bezpečné město (29. 5. 2012)
• Dětský den (4. 6. 2012)
• Festival sociálních služeb „Poznejme se
navzájem“ (8. 6. 2012)
• Neformální setkání pro pracovnice/
pracovníky OSPOD Královéhradeckého
kraje pro oblast náhradní rodinné péče
(14. 06. a 13. 12. 2012)
• Taneční workshop čardáše pro veřejnost
v Centru přátelském rodině Budulínek
(červenec, prosinec 2012)
• Mezinárodni konference Socialia 2012
(3., 4. 9. 2012)
• City Jam 2012 IV. ročník (20. 9. 2012)
• Hradecké dny sociální práce
(21., 22. 9 2012)
• Den otevřených dveří v rámci Týdne pro
nízkoprahy (27. 9. 2012)
• Výstava fotografií “Romano barvaľipen –
Romské bohatství” (1. 10. – 31. 10. 2012)
• Dušičková party v Budulínku
(2. 11. 2012)
• Loutkové divadlo Jak šel Kozlík do světa
(11. 11. 2012)
• Klub mýma očima VI. ročník., Vernisáž
fotografií a výtvarných prací klientů
s názvem „Co nás baví“ (26. 11. 2012)
• III. Celostátní setkání pracovníků
podílejících se na přípravách fyzických
osob vhodných stát se osvojiteli nebo
pěstouny (29. – 30. 11. 2012)
• Mikuláš v Budulínku (3., 4. 12. 2012)
• Mikuláš v rámci prorodinných aktivit na
„Formánkovce“ I. ročník (5. 12. 2012)
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Na naší činnosti se podíleli
Výbor sdružení
Mgr. Martin Večeřa, předseda sdružení
Mgr. Michaela Černá
Mgr. Jan Vrbický, DiS. (do 25.9.)
Ing. Kateřina Večeřová (od 13. 11.)
Ředitelka organizace
Mgr. Leona Marečková (do 29. 5.)
Mgr. Iva Rosíková (od 1. 9.)
Projektový manažer
Mgr. Martin Večeřa (od 1. 9.)

Referentka sdružení
Bc. Alena Čepková – Pudíková

Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní
Mgr. Eva Pivrncová
Martin Snížek, DiS.
Bc. Linda Češková
B. Hana Ducháčová
Mgr. Monika Marešová
Kateřina Boguschová
Bc. Libor Hanzlíček
Veronika Kokyová
Mgr. Petr Nedbal
Mgr. Jana Polívková
Bc. Vendula Topinková

Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská
Mgr. Silvie Horká
Mgr. Miroslava Vtípilová
Mgr. et Mgr. Zuzana Šmídová, DiS.
Mgr. Monika Smotlachová
Jiří Samuel Joško
Mgr. Anna Šafářová
Lenka Bystrianská, DiS.

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Modrý pomeranč
Bc. Jana Macková (od 1. 10.)
Petr Malík, DiS. (do 30. 8.)
Bc. Martina Tománková, DiS.
Mgr. Daniela Žampová, DiS.
Mgr. Petra Kuchaříková, DiS.
Bc. Radka Volejníková (od 15. 10.)
Nikola Hendrychová (od 1. 10.)
Bc. Zuzana Hátlová (do 29. 2.)
Mgr. Gabriela Nerudová (do 30. 6.)
Mgr. Jan Milostný (od 1. 7. do 30. 9.)
Bc. Kateřina Veselská
Bc. Zuzana Fejksová
Michaela Formánková
Anna Pivoňková
Mgr. Tereza Šedivá
Mgr. Lenka Pelcová

Stopa čápa
Mgr. Iva Rosíková
Mgr. Tereza Čejková (do 9. 8.)
Jarmila Říčařová
Monika Klimešová, DiS. (od 16. 7.)
MUDr. Julie Hadašová
MUDr. Lubomír Hadaš
Marta Janatová
Mgr. Petra Macková
Bc. Lenka Pirklová
Mgr. Eva Pivrncová
Mgr. Lucie Kašparová
Bc. Jana Macková
Bc. Vít Čejka
Mgr. Michaela Čermáková
Mgr. Silvie Horká
Bc. Lada Neradová
Mgr. Anna Šafářová
Mgr. Jan Vrbický, DiS.

Triangl
Mgr. Jan Souček
Bc. Tereza Maurerová (Nováková)
Bc. Ivan Košteyn
Mgr. Miroslav Kappl
Mgr. et Mgr. Radka Janebová
Mgr. René Hůlek
Mgr. Alena Kubišová
Mgr. Jan Vrbický, DiS.
MUDr. Julie Hadašová
MUDr. Lubomír Hadaš
Mgr. Martina Smudková
Bc. Vít Čejka
Mgr. Michaela Čermáková

Centrum přátelské rodině Budulínek
Mgr. Michaela Černá
Další projekty

Prorodinné aktivity v náhradní rodinné péči
Jana Antošová
Jan Čížkovský
MUDr. Ivo Kolář
Petr Mifek
PhDr. Květa Šárová
Mgr. Milan Šindler
Mgr. Gabriela Večeřová
PhDr. Jan Vyhnálek
Příprava fyzických osob vhodných
stát se osvojiteli nebo pěstouny
k přijetí dítěte do rodiny
Jarmila Říčařová
Marta Janatová
MUDr. Julie Hadašová
MUDr. Lubomír Hadaš
Tábor - LRVT
Mgr. Iva Rosíková
Bc. Jana Macková
Mgr. Anna Šafářová
Mgr. Zuzana Šmídová
Bc. Vít Čejka
Mgr. Čestmír Horký
Bc. Lukáš Macek
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Finanční zpráva za rok 2012
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, výchovně-vzdělávací
a volnočasové aktivity pro rodiny s děti
Letní rekreačně výchovný tábor

celkové výnosy
z toho:
tržby za poskytnuté služby (včetně finančních prostřed-

ků získaných prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci individuálních projektů Královéhradeckého kraje - finanční prostředky z ESF a rozpočtu České republiky, HB
REAVIS GROUP CZ, Univerzita Hradec Králové, Nové Město nad Metují, pronájem prostor, ...)

9 041 626,88 Kč
3 131,76 Kč
124 800,00 Kč
152 192,00 Kč
2 192,00 Kč
150 000,00 Kč
3 500,00 Kč
86 608,00 Kč
8 135 738,42 Kč

úroky
přijaté příspěvky od rodičů
přijaté příspěvky - dary
Crocodille ČR, spol. s r. o.
Karel Janeček, Ph.D.
členské příspěvky
ostatní výnosy
provozní dotace celkem
dotace od územně
samosprávných celků
1 392 632,78 Kč
Statutární město Hradec Králové 932 632,78 Kč
Město Náchod
25 000,00 Kč

hospodářský výsledek

17 888 982,14 Kč
10 510 318,00 Kč
7 378 664,14 Kč
3 231 722,96 Kč
2 991 748,01 Kč
3 573 981,23 Kč
3 035 412,90 Kč
2 516 923,48 Kč

406 773,00 Kč
214 418,15 Kč

17 547 597,06 Kč

Město Kostelec nad Orlicí
20 000,00 Kč
Královéhradecký kraj
415 000,00 Kč
dotace od ústředních
orgánů státní správy
6 480 000,20 Kč
MPSV ČR
6 078 740,20 Kč
MŠMT ČR
167 260,00 Kč
MK ČR
29 000,00 Kč
Úřad vlády České republiky
205 000,00 Kč
nadace
124 014,04 Kč
Nadační fond Albert
74 014,04 Kč
Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové
50 000,00 Kč
Operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost
139 091,40 Kč
Smlouva o partnerství s Univerzitou
Hradec Králové (poskytovatel
dotace MŠMT ČR)
139 091,40 Kč
-341 385,08 Kč

Další projekty
Komunitní centrum Amaro Phurd – Okružní
„Dynamické učení s interaktivní tabulí“
Díky finančnímu příspěvku Nadačního fondu Albert měly děti a mládež navštěvující Komunitní
centrum ZIP (původně Komunitní centrum Amaro Phurd - Okružní) možnost zlepšovat své znalosti, dovednosti a schopnosti při práci s interaktivní tabulí. Tato atraktivní pomůcka podpořila zájem o vzdělávání a do projektu se zapojila přibližně stovka dětí i rodičů.
Stopa Čápa „Budování identity dítěte
v náhradní rodinné péči“

Prostřednictvím tohoto projektu, podpořeného
Nadačním fondem Albert, se nám podařilo nejen

udržet stávající nabídku služeb, ale dostali jsme
šanci uspořádat více besed na klubech pěstounů
v rámci celého Královéhradeckého kraje a nabídnout aktivity jako supervize rodiny a individuální
psychologická práce s dítětem více rodinám. Vzdělávání jsme realizovali odbornými besedami na
klubech pěstounů, přednáškami s diskuzí a workshopy. Supervize rodiny a individuální psychologická práce s dítětem se zaměřovaly na odborný
náhled rodinných terapeutů na rodinu a její fungování, vztahy jednotlivých členů rodiny či vyrovnávání se dítěte se stykem s biologickým rodičem
apod. Všechny aktivity tohoto projektu byly realizovány dle potřeb náhradních rodin.
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Donátoři

Evropský sociální fond

Garris, a. s.

HB Reavis Group CZ, s.r.o.

Královéhradecký kraj

Město Hradec Králové

Ministerstvo kultury ČR

Město Náchod

Město Nové Město nad Metují

Město Kostelec nad Orlicí

Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové

Nadační fond Albert

Úřad vlády ČR – Rada vlády pro
záležitosti romské menšiny

Děkujeme za podporu a spolupráci
AC Klub
Aikido Hradec Králové
Ascarya, žonglérská skupina
Bravo

Crocodille, s.r.o.
Chata Jedlová – Deštné
v Orlických horách
Pepino (PepCom s.r.o.)

Koh-i-noor a.s.
VEBA, textilní závody a.s.
Hudební centrum s.r.o.
JAKA SPORT HRAČKY, s. r. o.

Kompakt, s.r.o.
Kopa sport Hradec Králové
Lanový park Deštné
Penzion Zákoutí
Realitní kancelář Evropa

Rekreační chalupa „U SUPA“
Rekreační areál Horalka
Rservis.com, s.r.o.
Sbor dobrovolných hasičů
Deštné v Orlických horách

Snowbear Shop
Sorudo – 1. komplexní systém
reálné sebeobrany
Streetwear shop ATOM RAT

Aneta Jelenová
Aneta Zelinková
Bc. Lada Neradová
Dagmar Semeráková
Ing. Pavel Plachý
Jana Ryšávková
Katka Silovská

Kristýna Vencková
Lenka Mašterová
Ljuba Kulhánková
Lucka Chalupová
Marek Čejchan
Markéta Jeníková
Martin Těšitel

Martin Žatečka
Matěj Andrle
Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD
Petr Kvoch
Petra Fiedlerová

Jednotlivci

Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Magistrát města Hradec Králové
Městská policie Hradec Králové
Městský úřad Dobruška
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
Městský úřad Hořice
Městský úřad Hradce Králové
Městský úřad Jaroměř
Městský úřad Jičín
Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Městský úřad Náchod
Městský úřad Nová Paka
Městský úřad Nové Město nad Metují
Městský úřad Nový Bydžov
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Trutnov
Městský úřad Vrchlabí
Oblastní charita Hradec Králové – sociální šatník

Policie ČR
Probační a mediační služba ČR – Hradec Králové
Probační a mediační služba ČR – Jičín
Probační a mediační služba ČR – Náchod
Probační a mediační služba ČR – Rychnov nad
Kněžnou
Probační a mediační služba ČR – Trutnov
Romodrom, o.s.
Rozkoš bez rizika
Speciální školy Hradec Králové
Středisko výchovné péče Kompas, Náchod
Středisko výchovné péče Návrat, Hradec Králové
Středisko výchovné péče Pyramida, Pardubice
Tyfloservis, o. p. s.
Univerzita Hradec Králové
Vyšší odborná škola zdravotnická a střední
odborná škola HK
Základní škola Mandysova
Základní škola na tř. SNP Hradec Králové
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- Triangl
- NZDM Modrý pomeranč
- KC Amaro Phurd Pražská
- KC Amaro Phurd Okružní
- Stopa čápa
- Centrum přátelské
rodině Budulínek
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