Nevycházím s penězmi,
co mám dělat?
Nerozumím dopisu z úřadu

Mám dluhy
...nemám kde bydlet

Nerozumím formulářům

Nemám práci
Nemám rodinu/přátele...

Terénní programy
Květina

Co nabízíme

Bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství osobám od 16 let žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, které jsou ochotny pracovat na změně vlastní situace,
mají snahu ji změnit a začlenit se do společnosti, uspět při vzdělávání a na trhu práce.
Služba je poskytovaná v jejich přirozeném prostředí tak, aby došlo ke změně sociálně
nepříznivé situace, kterou nejsou schopny vlastními silami překonat, a tím minimalizovat
a předcházet prohlubování sociálního vyloučení.

Pro koho tu jsme / Komu je služba určena

Služba je zaměřena na osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a na osoby
bez přístřeší. Služba je poskytována na území měst Dubí a Teplice osobám nacházejících se
v nepříznivé sociální situaci. Služba je určená osobám od 16 let.

Čeho chceme dosáhnout

Cílovým stavem poskytování služby je zlepšit sociální dovednosti a zvýšit životní úroveň
uživatelů služby.

Kontakty
Kancelář služby:

Provozní doba (pracovníci se pohybují v terénu):

Střední 169/32,
Dubí III – Pozorka
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Pracovníci:
Milada Šebestová
Pracovník v sociálních službách
tel.: +420 727 930 667
mail: sebestova@oskvetina.cz

Vedení služby:
Mgr. Lucie Kanišaková
Pracovník v sociálních službách
tel.: +420 725 505 730
mail: kanisakova@oskvetina.cz

Mgr. Barbora Vernerová, DiS.
tel.: +420 727 930 996
mail: vernerova@oskvetina.cz

www.oskvetina.cz
O službě
Nezisková organizace Květina, z. s. poskytuje terénní službu sociální prevence dle § 69 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění platných předpisů s názvem Terénní programy Květina. Služba je na základě uvedeného zákona registrována
u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 5829590.
Financování služby
Poskytování služby Terénní programy Květina je poskytováno bezplatně na základě finanční podpory projektu číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000748 z Evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit
uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce prostřednictvím
realizace sociálních služeb v období od 1.4. 2016 do 31.3. 2019.

