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Úvodní slovo
Úvodní slovo
Vážení přátelé a kolegové,
jako každý rok se s Vámi chceme podělit o to, co se
nám podařilo a jaký kus práce odvedla naše střediska.

Celý rok jsme intenzivně pracovali na zvyšování
povědomí o námi nabízených službách. Pomáhala nám nová strategie public relations organizace,
které jsme se usilovně věnovali celý rok a napříč
celou organizací. Naším cílem je obraz Občanského sdružení Salinger jako stabilní organizace, která se umí prezentovat moderně, atraktivně a hlavně pravdivě.
I v roce 2013 nastala řada personálních změn. Pozici předsedy výboru převzala, po dlouholetém působení Martina Večeři, Leona Marečková a do čela
pracovních týmů většiny středisek se postavili noví vedoucí.

Velice přínosně hodnotíme projekt „Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí“ realizovaný Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. V rámci tohoto projektu absolvovalo 11 pracovníků ze všech středisek organizace odborné stáže u našich zahraničních sousedů. Stáže byly realizovány u sociálních pracovníků obcí a nestátních neziskových organizací působících buď v oblasti sociální prevence ve vyloučených lokalitách či v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a služeb pro rodiny s dětmi. Tento projekt
nám přinesl nejen výměnu zkušeností a řadu podnětných nápadů na zlepšení námi poskytovaných
služeb, ale i navázání spolupráce s organizacemi ze
Slovenska.
Rok 2013 byl pro nás všechny rokem plným dojetí, hrdosti, nadějí a nelehkých úkolů, které přinášely radostná vítězství ale i zklamání. Srdečně děkuji za přízeň a podporu všem partnerům, dárcům
a přátelům.

Můj dík patří také všem zaměstnancům a dobrovolníkům sdružení za jejich pracovní nasazení
a každodenní energii dál bojovat za zájmy a práva
našich klientů. Váš přístup k práci a hodnotám organizace dělá Občanské sdružení Salinger dobrou
a lepší neziskovkou.

Mgr. Iva Rosíková
Ředitelka organizace
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Organizační struktura Občanského sdružení Salinger
VALNÁ HROMADA

Organizační struktura

VÝBOR SDRUŽENÍ

ŘEDITELKA SDRUŽENÍ

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

KOMUNITNÍ CENTRUM ZIP

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

SANACE RODINY V OBCÍCH A MĚSTECH
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Historické mezníky
1995

19951999
1997
1998
1999

TRIANGL

ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘÍPRAVY FYZICKÝCH OSOB
VHODNÝCH STÁT SE OSVOJITELI NEBO PĚSTOUNY

STOPA ČÁPA

LETNÍ REKREAČNĚ VÝCHOVNÝ TÁBOR

CENTRUM PŘÁTELSKÉ
RODINĚ BUDULÍNEK

PRORODINNÉ AKTIVITY
V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

provoz nízkoprahového Klubu 6
v Šimkových sadech

2006

2007

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

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

2003

zahájení projektu: Setkávání
pěstounských rodin

slavnostní předání sociálního
automobilu

2013

2005

zahájení projektu: Uplatňování
standardů kvality v nízkoprahových
zařízeních Královéhradeckého kraje

2001

PREVENTIVNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO RODINY
S DĚTMI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

UZAVÍRÁNÍ DOHOD
O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

prvopočátky poskytování sociálních
a volnočasových služeb neorganizoHistorické
mezníky
vaným dětem
a mládeži
zakladateli
občanského sdružení

2002

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

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

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

2012

zahájení provozu Centra přátelského
rodině – Budulínek

rozšíření Pověření sociálně právní
ochrany dětí

rozšíření práce Komunitního centra
ZIP na ubytovnu Brněnská jako jeden
ze stupňů prostupného bydlení
zahájení provozu 4 sociálních bytů
jako jeden ze stupňů prostupného
bydlení
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Centrum přátelské
rodině Budulínek
Centrum přátelské rodině Budulínek

Nejen pro děti, ale i rodiče…
Je nám zase o rok více a mně nezbývá než znovu
všem klientům i spolupracovníkům poděkovat za
přízeň. Celý rok probíhal v rychlém tempu, rozvíjely se zažité věci, akce a zkoušeli se nové služby nejen pro děti, ale především pro jejich rodiče. Rozjeli jsme skupinový projekt „Šťastná máma s přehledem“, kde si maminky mají možnost odpočinout
a hlavně se dostat zpátky do psychické pohody
a mentální kondice. Tak jako batole zkouší krůček
po krůčku objevovat svět, tak i my jsme zkoušeli
vyjet mimo centrum Budulínek do Královéhradeckého kraje a zúčastnit se mnoha akcí pro rodiny
s dětmi u nás v kraji (nově například Jičín – město pohádek). V rámci projektu Rodinné pasy jsme
otevřeli mobilní dětský koutek na hokejovém stadionu a přispěli tak k pohodovému zážitku při sledování hokejové extraligy pro rodiny s dětmi.
Další aktivity

1.	Skupinové terapeutické sezení s rodinnou
terapeutkou a koučem.
2. Laktační poradenství
3. Přednášky pro budoucí rodiče
4. Workshop Finanční gramotnost
5. Hlídací služby
6
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Cíle na rok 2014
•	Podporovat sociální začleňování osob pečujících
o děti na mateřské a rodičovské dovolené
• Podporovat zdravý vývoj dětí
•	Posílit službu Skupinové a individuální sezení
s rodinnou terapeutkou a koučem
•	Posílit rodičovské kompetence, podporu a vedení rodiče k pozitivnímu rodičovství

Poslání

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.
Cílová skupina

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

•	Preventivní: 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.
•	Informační: centrum je střediskem, kde se rodiči poskytují informace o dalších organizacích
a specialistech 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.

•	Volnočasový: Komerční i nekomerční nabídka
volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi.
Aktivity

Kontaktní údaje střediska
Centrum přátelské rodině Budulínek
Třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 221 038, 776 242 385
E-mail: budulinek@salinger.cz

1. Pobyt dítěte s rodičem v prostoru centra.

2. Pobyt dítěte bez rodiče v prostoru centra.

3.	Jednorázové akce – Den matek, Den dětí, Den rodiny, Mikuláš jak pro děti, tak pro maminky, hokejové zápasy, Jičín – město pohádek, Tongo –
den pro rodinu, lyžařská školička pro
rodiny s dětmi, Den v lanovém parku v Hradci Králové
4. Volnočasové aktivity:
•	těhotenské přípravy (cvičení,
přednášky)
•	cvičení po
porodu

•	cvičení pro maminky s dětmi

•	šťastná máma s přehledem: skupinová či
individuální rodinná terapie

Statistika za rok 2013

Počet rodin: 500
Počet poskytnutých služeb: 12741
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Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská

Komunitní centrum
Amaro Phurd-Pražská
Změny, které nás posouvají dál
Odstartování pronájmu čtyř „sociálních bytů“, personální obměna i rozšíření týmu, to byly klíčové
události roku 2013, které se nám podařilo dobře
využít. Rozšířili jsme nabídku klubových aktivit
a posílili terénní formu služby. Dvěma rodinám se
díky „sociálním bytům“ podařilo po necelém roce
spolupráce získat vlastní bydlení a osamostatnit
se. Právě tento úspěch v nás posiluje myšlenku,
že by v Hradci Králové mohl dobře fungovat systém prostupného bydlení. Samozřejmě za podpory města a spolupráce s ostatními službami. Pevně věřím, že neztratíme své síly a v dalším roce se
v tomto směru posuneme zase o krok dál.
Cíle pro rok 2014

•	Zvýšení propagace komunitního centra u široké
veřejnosti
• Posílení práce s celou rodinou
• Rozšíření preventivních a vzdělávacích aktivit
Poslání
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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

1.	Předávat pravidla, normy a hranice, které fungují ve společnosti
2.	Posílení vlastních možností a zdrojů pro získání
lepšího postavení ve společnosti
3.	Umožnit vzájemné poznávání kultur pro odstranění předsudků
Programy

Vedle práce s rodinou nabízíme cílené výchovně vzdělávací a preventivní programy Cikne, Bare
a Goďaver. Aktivity poskytujeme ambulantní i terénní formou. Lokality: Pražské předměstí, Svobodné Dvory, Plácky, centrum města (především
kolem OD Tesco, Atrium a přilehlé parky).
CIKNE (3 – 6 let)

Program vedený speciálním pedagogem je určený nejmladším klientům. Je zaměřen na získání dovedností, vědomostí a schopností nezbytných pro
zvládnutí zápisu do první třídy běžné základní
školy a úspěšné zahájení povinné školní docházky

(dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání). Součástí programu jsou také
konzultace s rodiči a návštěvy v rodinách.

BARE (6-15 či do ukončení povinné
školní docházky)
Jádro programu tvoří preventivní aktivity, aktivní trávení volného času
v chráněném prostoru, práce s didaktickými hrami, pomoc s nácvikem nových dovedností, s přípravou do školy apod. Komplexní řešení vzdělávacích problémů nabízí Individuální
příprava do školy v rodinách, která
probíhá za spolupráce pedagoga s rodiči a třídními učiteli klientů.
GOĎAVER (15 – x let)

Program pomáhá klientům k lepší orientaci v běžném životě. Hlavním obsahem programu je: pomoc s porozuměním obsahu úředních dokumentů, asistence při jejich sepsání či vyplnění, doprovody, nácvik práce na PC,
pomoc při hledání zaměstnání či doplnění kvalifikace, seznamování s nabídkou veřejných služeb, pomoc s hledáním bydlení apod.

v takové míře, aby byly schopné osamostatnit se ve vlastním bydlení. Rodiny mohou byt obývat maximálně
dva roky.
Statistika za rok 2013

Počet klientů: 193
Počet kontaktů: 3894
Počet poskytnutých služeb: 8005
Kontaktní údaje střediska

Komunitní centrum Amaro PhurdPražská
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

SOCIÁLNÍ BYTY

Od roku 2013 nabízíme našim klientům i klientům jiných sociálních služeb možnost získání tzv. „sociálního
bytu“. Byty vytvářejí prostor, ve kterém rodiny získávají, za spolupráce se
sociálními pracovníky, potřebné návyky spojené s péčí o domácnost, a to
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NZDM Modrý pomeranč

NZDM Modrý
pomeranč
Děti a mládež na prvním místě…
Růst, stabilita, spolupráce, kvalita. Tato slova přesně vystihují rok 2013 v Modrém pomeranči. Zásadní událostí se pro nás stalo nezávislé hodnocení kvality České asociace streetwork – uspěli jsme
na 93%. Nových rozměrů nabyla terénní práce, ve
které jsme zaznamenali zvýšený zájem ze strany
klientů. Zaměřili jsme se na spolupráci s návaznými institucemi a zákonnými zástupci. Můžeme tak
lépe posoudit, v jaké životní situaci se klient nachází a na co se při spolupráci více orientovat. Na
prvním místě pro nás stále zůstává práce s dětmi
a mládeží formou kontaktní práce s možností anonymního prostředí.
Cíle v roce 2014

•	Prohloubit spolupráci se školami a zákonnými
zástupci klientů
•	Informovat klienty v rámci prevence o tématech
– závislosti a sexualita
•	Navýšit počty opakovaných kontaktů a prohloubit práci s klientem v rámci terénní formy
Poslání
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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.
15

Terén Modrý pomeranč

Motto: „Doprovázíme mladé
lidi na cestě k dospělosti.“

Pracujeme s dětmi a mladými lidmi v jejich přirozeném prostředí (sídliště, parky). 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.

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.

Online terén

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
Programy NZDM
Co nabízíme?

•	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

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.

Jsme pro klienty dostupní prostřednictvím internetové sociální sítě Facebook. Online terén slouží
jako prostředek k navazování a prohlubování kontaktů s klienty – reaguje na běžné situace ze života klienta. Má preventivní charakter – upozorňuje
na nevhodné vkládání příspěvků, mapuje a řeší kyberšikanu.
Statistika za rok 2013

Počet klientů: 471
Počet kontaktů: 4494
Počet poskytnutých služeb: 14060
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

17

Komunitní centrum
ZIP
Posouváme jezdce na cestě životem…

Komunitní centrum ZIP

Mohlo by se zdát, že se rozjíždíme. Není tomu tak.
Komunitní centrum ZIP je nový název Komunitního centra Amaro Phurd – Okružní, které funguje
v Hradci Králové již od roku 2005 a které i nadále
sídlí na Okružní ulici – terénně ale poskytuje služby na Hradecku. Nový název neznamená jen to, že
pomáháme posouvat „jezdce“ na cestě životem, je
to i zkratka pro to, co děláme a chceme dělat: Zapojit celou rodinu, Individuálně pracovat na jednotlivých zakázkách, Podporovat a pomáhat, poskytnout prostor a povzbudit rodiny při řešení nepříjemné situace, ve které se ocitly.
Cíle v roce 2014

•	Monitoring a případné rozšíření poskytování
sociálních služeb na Hradecku

•	Aktivní účast v Platformě pro sociální bydlení,
hledání dalších možností co se týká bydlení
•	Aktualizace a rozšíření návazné sítě, navázání
užší spolupráce s některými subjekty
Poslání
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Komunitní centrum ZIP je nepobytová služba, nabízíme bezplatnou sociální službu pro rodiny
s dětmi z Hradecka, které jsou ohrožené sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučené.
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Cílová skupina
•	rodiny s dětmi z Hradce Králové ve věku 3 – 65
let
•	rodiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci kvůli nevhodným podmínkám pro bydlení, z důvodu nezaměstnanosti, finančních obtíží,
dluhů, problémům v komunikaci s úřady a dalším obtížím
•	rodiny sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (komunity, romské rodiny)
•	rodiny, jejichž děti mají problémy se školní docházkou a přípravou do školy a na budoucí povolání
Cíle

Hlavním cílem střediska je nabídnout aktivity, při
kterých rodiče, mládež i děti nabudou nové schopnosti a dovednosti, umožnit jim rozpoznat obtížné
sociální situace, podpořit je ve vlastní aktivitě na
jejich řešení, či se jim naučit předcházet
1.	Posílení kompetencí rodičů a tím umožnění zachovat nebo zlepšit rodině životní standard
2.	Předcházení a informování o sociálně negativních jevech (představujících riziko pro konkrétní věkové skupiny - šikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek, trestná činnost, dlouhodobá nezaměstnanost atd.)

3.	Zvýšení schopnosti uživatelů uspět ve společnosti (ve škole, v práci, při jednání s úřady)
4.	Zprostředkování informací o programech a službách pro rodiny v oblastech života rodin (oblast
sociální, sociálně-právní a psychologické pomoci, nabídka volnočasových aktivit pro rodiny, nabídka vzdělávání rodičů, hlídání dětí, nabídka
mateřských center apod.)
Co nabízíme?

Kontaktní údaje střediska
Komunitní centrum ZIP
Registrovaná sociální služba;
identifikátor: 4533728
Pospíšilova 698 (vchod z Okružní)
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 510 208, 774 807 052
e-mail: kc.zip@salinger.cz

Nabízíme odděleně aktivity pro děti, mládež („kluby“) a dospělé („poradenství“), ale i aktivity, kterých se můžete účastnit jako celá rodina („workshopy“).
•	Můžete se s námi poradit o vaší nepříznivé situaci
•	Pomůžeme vám s hledáním práce, bydlení a komunikací s úřady a dalšími institucemi
•	Poradíme vám, jak vyřídit úřední a právní záležitosti
•	Poskytujeme kontakty na odborníky a další
služby
•	Vaše rodina s námi může také aktivně a smysluplně trávit volný čas
•	Při aktivitách jsou k dispozici různé výchovné
a vzdělávací pomůcky, výtvarné a jiné potřeby,
knížky, hry, PC s připojením na internet a mnohé
další
Statistiky za rok 2013

Počet klientů: 232
Počet kontaktů: 3475
Počet poskytnutých služeb: 5893
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Triangl
Triangl

Ve dvou se to lépe táhne!
Skoro to tak vypadá, že celý rok 2013 jsme se řídili tímto heslem, protože… Významně jsme rozšířili poskytování služeb o DVĚ lokality v kraji – Rychnov nad Kněžnou a Broumov. Pracovní tým se nám
rozrostl o DVĚ nové spolupracovnice. Vyrazili jsme
do Královéhradeckého kraje s inovovaným programem Triangl 2. V rámci našich dalších DVOU programů – Sanace rodiny, Ancory – jsme nadále poskytovali podporu dětem, mladistvým a jejich rodinám, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. A rok
2013 nám přinesl i DVĚ změny ve vedení střediska
– nejprve došlo ke změně zástupce střediska a na
sklonku roku i ke změně vedoucího.
Cíle na rok 2014

•	Poskytovat nadále kvalitní služby podle individuálních potřeb našich klientů
•	Moderovat případové konference v Královéhradeckém kraji

•	Organizovat setkání podporující spolupráci různých subjektů pohybujících se v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a vytvářet příležitosti
pro sdílení dobré praxe
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Poslání
V sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi
poskytuje středisko Triangl pomoc a podporu rodinám 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. Ve spolupráci s rodinou pomáháme cíleně řešit problémy dětí ve výchovné oblasti.
Cílová skupina

Pro rodiny s dětmi od tří do osmnácti let, které se
dostaly do obtížné životní situace v důsledku sociálních, výchovných či výukových problémů.
Cíl služby

Poskytovat služby směřující ke stabilizaci rodinného prostředí potřebného pro zdravý rozvoj jednotlivých členů rodiny. Pomáhat předcházet, zmírňovat, eliminovat příčiny, které ohrožují vývoj dítěte a poskytovat rodičům i dítěti pomoc a podporu.
Programy

Sanace rodiny
V programu Sanace rodiny poskytujeme pomoc
a podporu směřující ke stabilizaci rodinného prostředí potřebného pro zdravý rozvoj jednotlivých
členů rodiny.
Pana Lukáše (31 let) náhle opustila dlouholetá přítelkyně a nechala ho samotného s jejich 4 společnými dětmi. Pan Lukáš se propadal do melancho-

lických nálad a depresí, nedokázal si představit život bez své dlouholeté družky ani každodenní péči
o děti. Po počáteční psychické podpoře pana Lukáše jsme společně krůček po krůčku nacházeli nový
rodinný systém, jak zvládnout péči o 4 děti. A dařilo se. Společně jsme našli cestičku jak pohlídat
školní povinnosti u dětí, jak hospodařit s penězi,
ale i jak levně uvařit nebo pohlídat lékařské prohlídky u dětí.
Triangl 2

Triangl 2 je koncipován jako dobrodružná cesta,
kterou provází hraničář (lektor programu), během
níž skupina lidí prožije 14 různých situací, v kterých se budou muset učit rozhodovat, jakým směrem chtějí dále jít.
Saša, 13 let: “Děcka ze skupiny mi poskytly jiný náhled na věc.” Jana, 14 let: “Hraničář byl parťák, který nemoralizoval a neodsuzoval mě, jako jiný dospělák.”
Ancora

Posláním je vést 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.

Petr, 16 let: „S klukama jsme se často flákali po parku a nevěděli, do čeho píchnout. Pak někoho napadlo vykrást trafiku, že bude legrace. Legrace to
moc nebyla, to už vím. A taky vím, jak příště říct
klukům ne a nemít z toho blbý svědomí. Naučil
jsem se, že se dá spousta věcí řešit i jinak.“

Statistiky
Počet klientů: 478
Počet kontaktů: 5650
Počet poskytnutých služeb: 9188
Kontaktní údaje střediska

Triangl
Registrovaná sociální služba;
identifikátor 9659243
Třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové 2
Tel. 495 426 224, 774 807 011
Email: triangl@salinger.cz

25

Stopa čápa
Silně poutavá, krásná a náročná…

Stopa čápa

Náhradní rodinná péče je oblastí, která je specifická. V mnoha ohledech velmi náročná, na druhou
stranu silně poutavá a něčím krásná. Naším společným cílem je dosáhnout toho, aby co nejvyšší
počet dětí vyrůstal v rodinném prostředí, aby náhradní rodinná péče převládla nad péčí ústavní.
Dlouhodobé směřování střediska prolínají denní
snahy něčeho dosáhnout, něco uskutečnit. V uplynulém roce jsme svedli boj s legislativními změnami, které se postupem času vyjasňují a stávají se nedílnou součástí naší práce a života náhradních rodičů. Velmi nás těší zvýšený počet zájemců
o službu a stabilní spolupráce s rodinami stávajícími. Z tohoto důvodu došlo k navýšení počtu pracovníků střediska a i tak jsme dosáhli jejich maximální možné kapacity. Rok 2013 naznačil, že díky
vzájemné spolupráci a Vaší podpoře můžeme dosáhnout nových úspěchů a nepatrným posunem se
přiblížit k oblasti „ideálu“.
Cíle na rok 2014
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•	Zapojit se do procesu práce s pěstouny na přechodnou dobu
•	Realizovat minimálně 10 víkendových pobytů
a jiných prorodinných aktivit v oblasti NRP
•	Udržet spolupráci se stávajícími rodinami v mezích možné kapacity pracovníků
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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.

Programy
• 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.
• Individuální psychologická práce s dítětem

• 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.
• Odlehčovací služby

•	Poradenství v oblasti sociálněprávní ochrany dětí a zejména náhradní rodinné péče
•	Provázení rodiny

•	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči
na převzetí dítěte

Statistiky
Počet klientů: 203
Počet poskytnutých služeb: 2788
Kontaktní údaje střediska

Stopa čápa
Registrovaná sociální služba;
identifikátor: 3588592
Třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové 2
Tel.: 495 260 021, 773 800 292
E-mail: stopa.capa@salinger.cz

• Supervize rodiny
Cílová skupina
Náhradní rodiny z Královéhradeckého kraje, které
mohou mít mimo dětí přijatých, také děti vlastní.
Cíle služby

28

Stabilní a fungující pěstounská rodina, podpora
náhradních rodičů v rozvíjení pozitivních vztahů
mezi přijatým dítětem a jeho biologickými rodiči.

• V
 íkendové pobyty pro náhradní rodiny: Program je z velké části připraven zvlášť pro děti
i rodiče. Pro rodiče formou odborných přednášek, pro děti formou volnočasových, vzdělávacích a preventivních aktivit.
• Workshop
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Prorodinné Další
aktivity
v náhradní rodinné péči
projekty
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. Zájemci využívají jak konzultace
osobní, tak e-mailové či telefonické. Během roku
se nám dařilo organizovat kluby pěstounů ve městech: Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou (tento
klub je společný ještě pro města Dobruška a Kostelec nad Orlicí) a Jičín. Témata, která byla v rámci setkání diskutována: „Komunikace s biologickou
rodinou dítěte v náhradní rodinné péči“,

„Práce s identitou dítěte v náhradní rodinné péči“,
„Odměny a tresty ve výchově dětí“ aj.
Pěstouni mohli využít našich odlehčovacích služeb
během podzimních prázdnin, kdy jsme pro děti
připravili pobyt na chatě Jedlová v Orlických horách. Novinkou v nabízených programech byl letní dětský tábor, který se uskutečnil v Rekreačním
areálu Horalka. Odlehčovací služby se pravidelně
nabízely také prostřednictvím doučování a hlídání
dětí, víkendových pobytů.

Preventivní a vzdělávací aktivity pro rodiny
ze sociálně znevýhodněného prostředí
Díky projektu „Preventivní a vzdělávací aktivity pro rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí“, jehož aktivity byly podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, mohlo Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská nabídnout svým klientům více vzdělávacích aktivit v oblasti předškolní péče i v oblasti individuálního doučování v rodinách klientů. Klienti vyzkoušeli také nové preventivní
a vzdělávací aktivity (artefiletika, canisterapie) a dále byly posilovány principy komunitní práce.

Sanace rodiny v obcích a městech Královéhradeckého kraje

Projekt “Sanace rodiny v obcích a městech Královéhradeckého kraje”, který byl finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí, dotačním programem Rodina a ochrana práv dětí, umožnil středisku Triangl realizovat práci s rodinami, u nichž hrozí umístění dětí a mladistvých do ústavní výchovy, případně se z této výchovy navracejí zpět domů. Projekt přinesl rozšíření nabídky námi poskytovaných služeb a umožnil pomáhat ve více rodinách.

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči
Občanské sdružení Salinger je držitelem pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V roce 2013
středisko Stopa čápa uspořádalo, na základě uvedeného pověření, 5 příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči. Rozsah příprav je stanoven na 48 hodin. 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.
Obsah příprav:
• 2 víkendová setkání – realizovaná ve skupině
• Návštěva Dětského centra – Dvůr Králové nad Labem – realizováno ve skupině
• Individuální setkání s terapeuty
Program

Příprava žadatelů o NRP

Muži

Ženy

Celkem

35

37

72

Dohody o výkonu pěstounské péče
Začátkem roku 2013 získalo Občanské sdružení Salinger rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany v rozsahu uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a poskytování výchovné a poradenské
péče osobám pečujícím. Tato novinka umožnila lépe reagovat na potřeby členů náhradních rodin, např.
z hlediska odborných služeb, které poskytují potřebnou podporu při výchově dětí v náhradní rodinné péči. Došlo k navýšení počtu pořádaných akcí, které jsou realizovány za účelem vzdělávání pěstounů
a odlehčení rodinného systému. V roce 2013 podepsalo s Občanským sdružením Salinger více jak 50 rodin dohodu o výkonu pěstounské péče.
31

Odstartoval nový projekt Pojďte do školky!
Tento celorepublikový dvouletý projekt realizujeme od 1. 7. 2013 za podpory Evropského sociálního fondu společně s Člověkem v tísni o.p.s, který
do školky!
je příjemcem projektu, aPojďte
s dalšími
sedmi partnery.
Projekt má tak celorepublikový charakter.
V roce 2013 jsme se zaměřili na rozjezd hlavních
aktivit projektu. Jednou z aktivit je realizace předškolního klubu. Do přeplněných mateřských škol
se děti ze sociálně vyloučeného prostředí dostávají velmi obtížně, proto se projekt orientoval na fungování speciálního předškolního klubu otevřeného
v první řadě těmto dětem.
Další významná aktivita se zabývá systematizací
včasné péče v oblasti vzdělávání o děti, které vzdělávacím systémem často propadávají. Cílem je ini-

ciovat změny v systému předškolního vzdělávání s důrazem na to, aby bylo otevřené a dostupné
všem. Již v uplynulém roce jsme k tomu učinili první krok a vytvořili jsme pracovní skupinu složenou
z odborníků, kteří se tomuto tématu budou věnovat při pravidelných diskusích.

Předškolním pedagogům i další odborné veřejnosti projekt nabízí akreditované vzdělávací kurzy.
Účastníci získají konkrétní metody práce se znevýhodněnými dětmi. Společným tématem všech
kurzů je téma inkluzivního vzdělávání, a proto
byla v listopadu 2013 v Bio Centralu Hradec Králové uspořádána projekce dokumentu Berg Fidel
(Všichni spolu) s následnou diskuzí právě na téma
inkluze. Projekt v roce 2013 dobře odstartoval
a v roce 2014 se pochlubí již konkrétními výsledky.

Letní rekreačně výchovný tábor pro děti ze
sociálně slabých rodin
Letní rekreačně výchovný tábor pro děti ze sociálně slabých rodin
Za finanční podpory Statutárního města Hradec vat sám o sobě, ale že je daleko výhodnější dělit se,
Králové jsme i v minulém roce uspořádali letní re- spolupracovat jako skupina a podporovat hlavně
kreačně výchovný tábor pro děti ze sociálně sla- ty menší a méně šikovné členy týmu, bez čehož by
bých rodin. Pobyt se konal v termínu 13. – 23. 7. dosažení cíle nešlo.
v rekreačním areálu Pecka, na rozhraní Českého
Letní rekreačně výchovný tábor pro děti ze sociálráje a Podkrkonoší.
ně slabých rodin byl zaměřen tak, aby poskytoval
Výběr dětí probíhal ve spolupráci s pracovníky od- dětem kvalitní podněty, podporu a zájem o jejich
dělení sociálně právní ochrany dětí MmHK. Důraz osobu, na druhou stranu, také aby umožnil formobyl kladen na naplnění účelu tábora podle § 43 zá- vání dětí pomocí jasného vymezení pravidel chokona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 vání vůči ostatním a jejich důsledného dodržování
Sb., ve znění pozdějších předpisů, který má být za- a vyžadovaní vedoucími. Dále jsme si kladli za cíl
měřen na výchovné působení na děti směřující k ukázat dětem možné alternativy aktivního trávení
odstranění nebo potlačení poruch chování a získá- volného času, kterým se mohou věnovat i po skonní potřebných společenských a hygienických návy- čení školních prázdnin.
ků.
Účast na táboře přinesla dětem nezapomenutelné
Program tábora byl koncipován jako celotáboro- zážitky a bezesporu pomohla k rozvoji jejich osobvá hra „Kdo přežije Pecku“. Jednotlivé hry a aktivi- nosti
ty byly zaměřeny především na posílení týmového
ducha, navazování vztahu mezi vrstevníky, rozvíjení motoriky, intelektových a fyzických dovednos- Statistika: 28 dětí, 15 děvčat a 13 chlapců
tí. V duchu „Kdo přežije“ byly děti vedeny k uvědomění si, že nikdo nemůže bez problémů existo-
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Díky projektu „Podpora úspěšného začlenění dítěte do náhradní rodiny“, který byl finančně podpořen
Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem, se podařilo realizovat veškeré plánované aktivity, které aktivně reagovaly na potřeby jednotlivých členů náhradních rodin z Královéhradeckého kraje. Vzdělávání jsme realizovali odbornými besedami na klubech pěstounů
a workshopy. Supervize rodiny a individuální psychologická práce s dítětem se zaměřovaly na odborný
náhled rodinných terapeutů na rodinu a její fungování. Projekt samotný přinesl cílové skupině škálu velmi zajímavých aktivit, podpořil udržitelnost služeb a umožnil představit dané programy více rodinám.
Nabídku využilo 72 rodičů, 61 dětí a 21 účastníků z řad mládeže.

Líbí se Vám práce Občanského sdružení
Salinger
Můžete
nás podpořit 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.

34

35

Kde jste o nás
mohli slyšet

Web
www.czecot.cz
Kde jste o nás mohli slyšet www.hradeckralove.org
www.hradecky.denik.cz
www.khk.nezikovky.cz
www.komunita.org/leporelo.html
www.kralovehradeckenovinky.cz
www.krasnno.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
www.mojebetynka.cz
Účast v pracovních skupinách
www.neziskovka.cz
Platforma pro sociální bydlení
www.prvnizpravy.cz
Pracovní skupina pro tvorbu komunitního plánu
www.regiony.impuls.cz
– oblast rodiny s dětmi a mládež, národnostní a
www.regiony24.cz
etnické menšiny a osoby v obtížné životní situaci
www.romea.cz
PRAKK – pracovní skupina NZDM Královéhrawww.romove.radio.cz
deckého kraje
www.salinger.cz
Tým pro děti a mládež
www.socialniprojekty.cz
Komunikační mosty
www.socialnisluzby.org
Systémová podpora procesů transformace syswww.streetwork.cz
tému péče o ohrožené děti a rodiny
www.studentagency.cz
www.usp-uhk.cz
Rozhlas
www.vychodni-cechy.info
Rádio BBC ČR
Rádio Frekvence 1
Akce
Přednáška v rámci semináře Psychosociální interTisk
vence v praxi na UHK (1. 2.)
Broumovské noviny
Časopis Betynka
„Putování s Bárou a Járou“, Den otevřených dveří
Časopis Žlutý
NZDM Modrý pomeranč (14. 2.)
Hradecký deník
Den otevřených dveří v KC Amaro Phurd –
KRASNNoviny
Pražská (8. 3.)
Novoměstský zpravodaj
Radnice
Taneční soutěž v NZDM Modrý pomeranč (26. 3.)
Romano Hangos
Den rodiny (15. 5.)
Zpravodaj sociálních projektů
Novobydžovský zpravodaj
Kopa sport cup (16., 22. a 23. 5.)

Mezinárodní den dětí Hradec Králové – bezpečné
město (30. 5.)

Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“
(7. 6.)
Neformální setkání pro pracovníky OSPOD
Královéhradeckého kraje pro oblast náhradní
rodinné péče (11. 6. a 5. 12.)

Konference terénní a nízkoprahové programy
(13., 14. 6.)

Výstava “Romano barvaĺipen - romské bohatství”
ve vestibulu KHK (srpen)
City Jam 2013, V. ročník (10. 9.)

Výstava Leporela „Společně dokážeme cokoliv
aneb udělejme svět barevnější“ v Knihovně města
Hradec Králové (16. – 29. 9.)
„Barevné staveniště“ – Týden nízkoprahových
klubů (26. 9.)

Mezinárodní konference, Hradecké dny sociální
práce, UHK (27. a 28. 9.)
Mezinárodní konference, Perspektivy sociální
pedagogiky na přelomu 21. století (4. 10.)
Veřejné promítání filmů festivalu Jeden svět
(14. 11.)

Klub mýma očima VII, vernisáž výstavy na téma
„Svět kolem nás“ (27. 11.)
Mikuláš v Budlince (5. 12.)
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celkové náklady
z toho:

spotřeba materiálu

spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek
opravy a udržování
cestovné

náklady na reprezentaci
ostatní služby

mzdové náklady

zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
ostatní provozní náklady

Náklady nejvýznamnějších středisek/projektů

19 916 635,10 Kč
1 129 690,21 Kč

604 416,37 Kč
114 028,37 Kč
287 523,77 Kč
21 795,00 Kč

5 764 819,79 Kč
9 135 405,00 Kč
2 557 090,00 Kč

36 540,00 Kč
24 216,00 Kč

241 110,59 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč

3 268 506,94 Kč

Triangl

3 786 427,58 Kč

Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská
Komunitní centrum ZIP
Stopa čápa

Výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb. (státní příspěvek)
Centrum přátelské rodině Budulínek –

odlehčovací služby, výchovně-vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi

Letní rekreačně výchovný tábor

2 829 316,42 Kč
2 852 501,87 Kč
3 023 482,84 Kč
1 242 530,25 Kč

404 220,00 Kč
195 507,00 Kč

celkové výnosy
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, tržby od
samospráv, tržby za nájemné a další služby)

provozní dotace celkem
z toho:

MPSV ČR (Dotační program na podporu sociálních služeb)

Statutární město Hradec Králové

MPSV ČR (Dotační program Rodina a ochrana práv dětí)
Královéhradecký kraj
MŠMT ČR

Úřad vlády České republiky
Univerzita Hradec Králové – smlouva o partnerství (projekt je financován
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - finanční
prostředky z ESF a rozpočtu České republiky)

Město Náchod
Nadace VIA

přijaté příspěvky (včetně finančních prostředků získaných prostřednictvím státního
příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., dále od Nadačního fondu
Albert, Kostelce nad Orlicí, Nového Města nad Metují, Nové Paky a dalších)

ostatní výnosy (včetně finančních prostředků získaných na realizaci projektu Pojďte
do školky!, který je financován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost - finanční prostředky z ESF a rozpočtu České republiky, smlouva
o partnerství - Člověk v tísni, o. p. s.)

přijaté příspěvky – dary (Mgr. Karel Janeček, PhD., MBA, pan Dobrovský, paní Ducháčová,
DM – drogerie, ELZA Předměřice s.r.o., Crocodille ČR)
přijaté příspěvky od rodičů
úroky

členské příspěvky
kurzové zisky
hospodářský výsledek po zdanění

19 411 417,99 Kč

12 500 331,38 Kč

4 954 644,99 Kč
2 761 000,00 Kč
717 571,00 Kč

574 361,00 Kč
384 737,50 Kč
285 817,00 Kč
152 000,00 Kč
59 158,49 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč

1 273 430,25 Kč

555 340,61 Kč
70 547,00 Kč
48 125,00 Kč
4 168,10 Kč
3 500,00 Kč
1 330,66 Kč

-505 217,11 Kč

Donátoři
Donátoři
za podporu a spolupráci
EvropskýDěkujeme
sociální fond
Královéhradecký kraj

Město Hradec Králové

Město Jičín

Město Nová Paka

Nadace VIA

Město Náchod

Město Nové Město nad Metují

Město Kostelec nad Orlicí

Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR

Nadační fond Albert

Ministerstvo vnitra ČR

Úřad vlády ČR – Rada vlády pro
záležitosti romské menšiny

Děkujeme za podporu a spolupráci
ACklub
ATOM RAT, s.r.o.
Crocodille ČR, spol. s.r.o.
ČEZ, a.s.

DM drogerie markt, s.r.o.
ELZA Předměřice, s.r.o.
JAKA SPORT HRAČKY, s.r.o.
Knihkupectví Kosmas

Kompakt, s.r.o.
Pavel Dobrovský - Beta, s.r.o.
Kopa sport Hradec Králové
Levné knihy, a.s.

Snowbear Shop Hradec Králové
Student agency, s.r.o.

Jednotlivci

Unipap, a.s.
VEBA, textilní závody a.s.

Výtvarné hračky (Pospíšilova)

Andrle Matěj
Burdová Martina
Cyprová Dominika
Fiedlerová Petra
Hrbek Matouš
Chalupová Lucie
Janeček Karel, Mgr., PhD., MBA,
Jelenová Aneta

Kvoch Petr
Lender Jan
Málková Monika
Mangel Tomáš
Mílová Lucie
Neradová Lada, Bc.
Ornst Milan, Ing.
Pavlíčková Radka

Pličžka Ondřej
Rodina Hiebschova
Ryšávková Jana
Semeráková Dagmar
Silovská Kateřina
Těšitel Martin
Vencková Kristina
Žatečka Martin

19. Brigáda Speciálních Sil Nová Paka - AST
Ascarya
Dobrovolnická agentura při Diecézní charitě
Dogfrisbee-HK
Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
KMS Moravské Předměstí – Jih
Knihovna města Hradec Králové
Lanový park Deštné
Lanový park Hradec Králové
Laxus, o.s.
Městská policie Hradec Králové
Městský úřad Broumov
Městský úřad Dobruška
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
Městský úřad Hořice
Městský úřad Hradec 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
Nadační fond J&T
Penzion Zákoutí
Policie ČR
Poradna pro lidi v tísni
Rekreační areál Horalka
Rekreační chalupa “U Supa”
Relax park Pec pod Sněžkou
TJ Spartak Sezemice
Univerzita Hradec Králové
Úřad práce HK
Vyšší odborná škola zdravotnická a střední
odborná škola HK
Záchranná brigáda kynologů Hradec Králové
Základní škola Mandysova
Základní škola na tř. SNP Hradec Králové
Základní škola Štefánikova
Základní škola Habrmanova
Základní škola Kukleny Hradec Králové
ZOO Dvůr Králové nad Labem
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