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1. Základní informace o organizaci     

Občanské sdružení Květina:  registrace u MV ČR 9. 8. 2006 VS/1-1/64812/06-R 
IČO: 27038645 
Bankovní spojení: 210988782/0300 
Sídlo sdružení: Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24, jedná se o obec nedaleko měst 
Duchcov (3 km) a Teplice (7 km).  
Kontakt: www.oskvetina.ic.cz, oskvetina@centrum.cz, +420 721 568 898 
Statutární zástupce: Bc. Bočková Barbora 
 

   Občanské sdružení Květina datuje svůj vznik k 9. srpnu 2006. Založením této organizace 
reagujeme na potřeby teplického regionu.  
 

  Cílem občanského sdružení je zajištění aktivního využití času vedoucího ke zdravému 
životnímu stylu různých cílových skupin, zejména však dětí a mládeže. 

 

   V souladu s posláním sdružení je iniciovat, realizovat, organizovat, provozovat, 
podporovat a hájit veřejně prospěšné aktivity ve věcech kulturních, společenských, 
sportovních, edukačních a ekologických včetně ochrany přírody. Možnost realizovat 
preventivní činnosti a aktivity v oblasti sociálně patologických jevů. 
 

    V oblasti našeho působení pociťujeme obrovský nedostatek organizací zaměřených na 
volnočasové aktivity dětí a mládeže, které by neznamenaly pro sociálně slabé či jinak 
znevýhodněné rodiny finanční zátěž a umožňovaly by spíše odlehčení v jejich tíživých 
životních situacích. A dále se systematicky zabývaly předcházením sociálního vyloučení 
zmiňované a dále definované cílové skupiny. 
    

2. Jakým jsme šli směrem  
 

V roce 2008 jsme systematičtěji zaměřili svou činnost opět na děti a mládež dané lokality. Po 
navázání spolupráce s romskou koordinátorkou pro Ústecký kraj jsme se začali zaměřovat 
na oblast města Duchcova, která je ohrožena sociálním vyloučením a kde spolupracujeme 
s terénní sociální pracovnicí paní Tomášovou (pracovnice MÚ Duchcov). Navázání 
spolupráce vyvrcholilo předložením projektů na realizaci aktivit pro tuto oblast a danou 
cílovou skupinu na rok 2009. I nadále byl v provozu Klub Květina.  
 

3. Co se podařilo 
 

� získat finanční prostředky na realizaci aktivit organizace, jedná se zejména o 
registrovanou sociální službu – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina 

 

� udržet spolupráci s Obcí Jeníkov a jejími představiteli 
 

� navázat spolupráci s romskou koordinátorkou pro Ústecký kraj a následně s městem 
Duchcov 

 

� prezentovat aktivity a činnost sdružení dostupnými prostředky (média, propagace) a 
tím oslovovat nejen cílovou skupinu, ale také širokou veřejnost 

 

� požádat o finanční dotace na následující rok 2009 vládní instituce a další organizace 
prostřednictvím vypracovaných projektů 
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� získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti 
s trvalým bydlištěm v Teplicích 

 
4. Co se nepodařilo 
 

� zavést ucelený systém standardů kvality sociálních služeb do praxe zařízení 
 

� rozšířit členskou základnu organizace 
 

� zajistit dostatek financí tak, aby mohlo dojít k rozšíření poskytované sociální služby 
 

5. Plány pro rok 2009 
 

� navázat na dosavadní spolupráci s městem Duchcov a rozšířit zde služby organizace 
 

� pokračovat v poskytování registrované sociální služby, zaměřit se na její kvalitu, zavést 
do praxe Standardy kvality sociálních služeb a případně propojit s aktivitami ve městě 
Duchcov 

 

� finančně zabezpečit realizovanou službu a jednotlivé aktivity Občanského sdružení 
Květina 

 

� udržet, rozvíjet a rozšířit spolupráci s institucemi zabývající se řešenou problematikou 
sociálně negativních jevů a sociální exkluzí 

 
6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Květina 

 

Co jsme? 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina je ambulantním zařízením poskytující 
sociální službu spadající do oblasti sociální prevence. 
 

Proč jsme? 
Cílem služby je napomáhat k překonání nepříznivých sociálních situací a chránit cílovou 
skupinu a společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Dále pak 
zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních 
rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se zorientovat v jejich 
sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Uvedených cílů dosahujeme pomocí vhodně volených volnočasových, vzdělávacích aktivit a 
pomocí metod sociální práce. 
 

Kdo jsme? 
Klub Květina neměl v roce 2008 žádné zaměstnance na běžný pracovní poměr. Aktivity byly 
realizované na základě dohod o provedení práce. Na činnosti klubu se podílely tyto osoby: 

� Bc. Bočková Barbora 
� Vejražka Tomáš 
� Ing. Bočková Kateřina 
� Valjent Dušan 

 

Kdy jsme? 
I přes plánované rozšíření provozní doby klubu se nám nepodařilo zajistit dostačující 
množství financí a tak plány naplnit. V roce 2008 byl klub k dispozici vždy v pondělí od 
14:00 do 19:00, přičemž v době od 15:30 do 18:30 byl vždy připraven organizovaný program.  
 

Pro koho jsme? 
Prioritně se aktivity klubu zaměřují na následující skupiny osob: 

� děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohroženy společensky nežádoucími jevy 
� osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
� osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy 
� osoby ohrožené závislostí 
� v roce 2008 navštívilo naše zařízení 29 jednotlivých klientů a zaznamenali jsme 174 

kontaktů 
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Foto 
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7. Finanční zpráva za rok 2008 
 

Podrobná finanční zpráva je součástí přílohy tohoto dokumentu, obsahuje rozvahu, výkaz 
zisků a ztrát a přílohu k účetní závěrce. 
 

Náklady organizace za rok 2008 138.967,63 Výnosy organizace za rok 2008 139.195,14 
Mzdy  28.500,00 Nadační příspěvky 0,00 
Služby  41.661,13 Sponzoři a dárci – peněžní dary 0,00 
Materiálové náklady  67.009,50 Sponzoři a dárci – věcné dary 0,00 
Jiné náklady (bankovní poplatky) 1.797,00 Dotace z veřejných zdrojů 138.652,00 
  Ostatní výnosy (úroky) 543,14 

 
 

8. Poděkování 
 

Děkujeme všem, kteří se podílejí na činnosti občanského sdružení, všem kteří nás podpořili a 
podporují, sponzorům, dárcům, a příznivcům. 
   Realizované aktivity byly uskutečněny na základě finanční uvedených:  

                                  

� Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 
� Statutární město Teplice  

   Dále děkujeme spolupracujícím organizacím: 
� Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Teplice 
� Speciální základní škole v Teplicích – Trnovany 
� Obci Jeníkov 
� Firmě Bremax spol s r.o. 

  

 


