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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spolupracovníci, kolegové, podporovatelé, přátelé a všichni ostatní,
jako každý rok přišel čas na zhodnocení naší práce a činnosti prostřednictvím
výroční zprávy organizace. Zamýšlím-li se nad obdobím roku 2014, není to
zrovna veselé rozjímání. Zejména ve vztahu k těm, jimž jsou naše služby primárně určeny a k místu, kde jsme doposud realizovali naše služby a další aktivity. Organizace jako taková spolu se všemi svými zaměstnanci si v minulém
roce prošla obrovskou zátěžovou zkouškou. A já si dovolím tvrdit, že obstála jak
z hlediska profesionálního, tak také morálního.
Pro dlouhotrvající spory a nesoulad v sociální oblasti s vedením města Duchcova jsme byli donuceni ukončit poskytování sociálních služeb ve městě. Rozhodnutí to nebylo jednoduché a popravdě musím říci, že se k celé záležitosti nebudu
již detailněji vyjadřovat. Zaznělo toho v tomto směru a na mnoho místech tolik,
že je nutné z mého pohledu ukončit polemiky a vyčkat, co přinese čas.
Ve výroční zprávě se seznámíte nejen se sociálními službami, které naše organizace realizovala v roce 2014 na území města Duchcova, ale také s dalšími aktivitami. Mezi ně patří například služba Doprovázení pěstounů. Tato služba je
realizována ve vztahu k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí na území teplického okresu. Za přečtení také stojí řádky o zrealizovaném tanečním festivalu či
informace o pobytových akcích a volnočasovém Klubu Magnet pro děti, jež jsou
ve větší míře ohroženy sociálně nežádoucími jevy. Domnívám se, že z následujícího textu je patrné, že události roku 2014 vedly k získávání zkušeností a tím
k profesionalizaci našich služeb, činností a aktivit. Samozřejmě je vždy co zlepšovat a zdokonalovat vzhledem k naplnění vize a poslání.
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Pevně věřím, že přes pocity zmaru, doprovázené frustrací spojenou se stále
neměnnou materiální nejistotou, se nám podaří i v roce 2015 zajišťovat služby pro občanskou společnost s plným nasazením a se stejným odhodláním jako
v čase minulém. Děkuji všem, kteří nás dovedli až sem… Děkuji
Mgr. Barbora Bočková

ZÁKLADNÍ
INFORMACE
O ORGANIZACI
Občanské sdružení Květina: registrace u MV ČR 9. 8. 2006
VS/1-1/64812/06-R
Právní forma: spolek
IČO: 27038645, bankovní spojení: 210988782/0300
Sídlo spolku: Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova 417 24
jedná se o obec nedaleko měst Duchcov (3 km) a Teplice (7 km)
Kontakt: www.oskvetina.cz, info@oskvetina.cz, +420 721 568 898
Statutární zástupce: Mgr. Bočková Barbora
Občanské sdružení Květina datuje svůj vznik k 9. 8. 2006. V souladu s platnou legislativou se organizace 1. 1. 2014 stala spolkem. Dle zákonných podmínek jsme v daném roce nepřistoupili ke změně názvu organizace a k úpravě stanov.
Posláním občanského sdružení je spolupodílet se na integraci znevýhodněných
osob do společnosti a minimalizovat existenci či zabraňovat vzniku sociálního
vyloučení cílové skupiny, na kterou svou činnost zaměřujeme prioritně. V souladu s posláním sdružení je iniciovat, realizovat, organizovat, provozovat, podporovat a hájit veřejně prospěšné aktivity ve věcech sociálních, kulturních, edukačních a ekologických, včetně ochrany přírody a možnost realizovat preventivní činnosti a aktivity v oblasti sociálně patologických jevů.
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ZAMĚSTNANCI
ORGANIZACE
1.

Mgr. Barbora Bočková
Statutární zástupce, vedoucí zařízení, sociální pracovnice.

2.

Mgr. Marta Doležalová
Sociální pracovnice výkon sociálně-právní ochrany dětí.

3.

Štefan Horvát
Pracovník v sociálních službách NZDM Klub Květina, Klub Magnet.

4.

Daniel Jensen
V organizaci od června 2014, pracovník v sociálních službách Klub Magnet.

5.

Mgr. Lucie Kanišaková
V organizaci od června 2014, pracovník v sociálních službách NZDM Klub Květina.

6.

Bc. Veronika Klaus Horčíková
Sociální pracovnice NZDM Klub Květina, výkon sociálně-právní ochrany, Klub Magnet.

7.

Petra Krugerová
Pracovník v sociálních službách Terénní programy Duchcov.

8.

Petra Šantrůčková
Pracovník v sociálních službách NZDM Klub Květina.

9.

Štefan Tomáš
Pracovník v sociálních službách Terénní programy Duchcov.

10.

Mgr. Světla Veselá Nová
V organizaci od května 2014, sociální pracovnice výkon sociálně-právní ochrany dětí.
Návštěva dolu Mikulov
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REALIZACE
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
A DALŠÍCH
ČINNOSTÍ
ORGANIZACE
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Klub Květina

• 	Rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí své služby
a mohou jinak přispět k naplnění cílů.
Cílová skupina: Služba je zaměřena na děti a mladistvé ohrožené sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy převážně ze sociálně slabého
a nebo méně podnětného rodinného prostředí obcí teplického regionu, zejména měst Duchcov, Jeníkov a Oldřichov u Duchcova. Služba je určena dětem ve
věku od 6 do 16 let.
Podmínkou zařazení dítěte do služby je skutečnost, že se zájemce o službu nachází v nepříznivé sociální situaci: v oblasti rodiny, vrstevnických vztahů, bydlení, volného času, vzdělávání a sociálně patologických jevů.

Občanské sdružení Květina poskytovalo v roce 2014 ambulantní službu sociální prevence dle § 62 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
platných předpisů s názvem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Květina. Jedná se o službu, jež napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení cílové skupiny.
Místo realizace služby: Osecká 794/1, Duchcov
Poslání: Posláním této služby je, pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím metod sociální práce, snižovat sociální vyloučení dětí a mládeže v oblasti, kde služba působí.
Cíle: Cílovým stavem služby je zlepšit kvalitu života jednotlivců z 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.
K naplňování tohoto cíle přispívají následující dílčí cíle služby:
• Na základě nabízených aktivit zlepšit život jedince nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci.
• Zamezit vzniku a šíření sociálně patologických jevů.
• Zprostředkovat služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné a ze strany
uživatelů nevyužívané.
• Zvýšit sociální kompetence uživatelů služby v reakci na nepříznivou sociální
situaci uživatele sociální služby.
• Pomoc v oblasti uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
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Aktivity služby vedoucí k naplňování cílů:
Sociálně terapeutické činnosti: jednalo se zejména o individuální pohovory
s uživateli služby, jež si kladly za cíl řešit nepříznivou sociální situaci uživatele, a to pomocí tvorby individuálního plánu, který měl jasně vydefinované cíle
a kroky přispívající k řešení této sociálně nepříznivé situace.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: jednalo se o stěžejní část nabízených aktivit, které zahrnují všeobecné volnočasové aktivity, organizované zájmové kroužky (čtenářský kroužek, kroužek deskových her, poznávací kroužek, kroužek vaření, kroužek boxu, kroužek výtvarný a taneční), klubové soutěže (např. MISS LULUDI, Roma Talent) a edukativní hry, odborné besedy, pomoc
s technickým zabezpečením chodu klubu (úklid), doučování a také cílenou přípravu na budoucí uplatnění.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: jednalo se o zprostředkování výjezdu do místa sídla organizace v Jeníkově, výletů (např. výlet na
Matějskou pouť v Praze, výlet do Ústí nad Labem na Větruši, do chomutovského zooparku, do ZOO Ústí nad Labem), účast na kulturních akcích v regionu (taneční vystoupení na zahájení lázeňské sezony v Teplicích či na Casanovských
slavnostech v Duchcově), realizace drobných nákupů, apod.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí: jednalo se o zajištění širší koordinace služeb organizace, docházelo také k zapojení do řešení klientovy zakázky terénního programu organizace-spolupráce v dané věci s rodinou klienta či dalšími institucemi.
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Provozní doba:
•P
 ondělí: herna: 14:00–18:30; čtenářský kroužek: 15:00–15:30; kroužek
deskových her: 16:00–17:30; doučování, tvorba domácích úkolů, individuální
pohovory, skupinová práce: 14:00–19:00
•S
 tředa: herna: 14:00–18:30; čtenářský kroužek: 15:00–15:30; doučování,
tvorba domácích úkolů, individuální pohovory, skupinová práce: 14:00–19:00
•Č
 tvrtek: herna: 14:00–18:30; poznávací kroužek: 15:30–16:30; kroužek
vaření/boxu: 16:30–18:30 (střídání po týdnu); doučování, tvorba domácích
úkolů, individuální pohovory, skupinová práce: 14:00–19:00
•P
 átek: herna: 14:00–18:30; výtvarný kroužek: 15:00–16:30; taneční kroužek: 16:30–18:00; doučování, tvorba domácích úkolů, individuální pohovory,
skupinová práce: 14:00–19:00
Úspěchy a problémy provázející realizaci služby: Během roku 2014 pokračovala
velmi dobrá spolupráce s rodiči uživatelů, jež byla započata již v minulosti. Rodiče aktivity klubu znají a projevují zájem o nadrámcové akce a dobrovolné zapojování se při jejich pořádání.
Kladně lze také hodnotit spolupráci s Domem kultury v Duchcově, kde jsme již
tradičně oslovováni při tvorbě programu Casanovských slavností s možností veřejného vystoupení uživatelů klubu. V letošním roce došlo k navázání spolupráce
s panem Antonínem Moravcem, jenž v Teplicích realizuje projekt Malá Paříž a díky
němuž jsme se mohli účastnit také oslav zahajování lázeňské sezony v Teplicích.
Také díky těmto aktivitám dochází k propojování aktivit nízkoprahu s veřejnými
službami v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. To následně přispívá k minimalizaci sociálního vyloučení uživatelů služby.
Při realizaci aktivit dbáme na zapojování externistů a odborníků, čímž dochází
i k oživení zavedených aktivit klubu. V rámci spolupráce s Městskou policií Duchcov tak došlo k realizaci série přednášek, pořádaných v Klubu Květina, preventistkou městské policie. Na základě projektu prevence kriminality, který
město Duchcov předložilo Ministerstvu vnitra ČR, byly v roce 2014 realizovány
dva terapeutické pobyty pro děti z nízkoprahu.
Ne všechno se ale dařilo. Již tradičně byly zaznamenány obtíže v komunikaci
se samosprávou. Nejednotný pohled na řešení problémů spojených se sociálním vyloučením, nemožnost shody v souvislosti s realizací tohoto typu sociální služby ve městě, nás donutilo v závěru roku 2014 ukončit její poskytování na území města Duchcova.
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Statistika:
• počet uživatelů (s uzavřenou dohodou o poskytování služby) celkem: 80
• počet zájemců o službu k 31. 12. 2014: 51
•p
 očet odmítnutých zájemců v roce 2014 (z důvodu nespadání do cílové skupiny vzhledem k věku): 1
• počet kontaktů celkem: 5.177
Zrealizováno aktivit:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 9.207
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 181
• sociálně terapeutické činnosti: 206
•p
 omoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí: 2
Příklad dobré praxe: Eva (14 let)
Eva navštěvuje klub od roku 2010, dochází pravidelně a využívá široké spektrum aktivit, které klub nabízí.
Žije s matkou a otcem v menším rodinném domku v sociálně vyloučené lokalitě. Domek patří rodině, o údržbu a opravy se stará otec, který pracuje jako
zedník. Matka se stará o domácnost. Eva má tři sourozence, dva starší bratry a mladší sestřičku.
Eva navštěvuje základní školu praktickou, v letošním roce studium končí
a zvažuje možnost dalšího vzdělávání. Vzhledem k tomu, že je velmi talentovaná ve hře na klávesy a má zájem se dále rozvíjet a zlepšovat se, zvažuje možnost vzdělávání na teplické konzervatoři. Ve spolupráci s Klubem Květina absolvovala motivační pohovory, zvažovány byly možnosti, ale i limity,
které má. I přesto se Eva rozhodla přihlášku podat. Ve škole oslovila specializovaného pedagoga v oblasti hudby a požádala o pomoc s přípravou na přijímací zkoušky v teoretické oblasti, pedagog se rozhodl Evu nad rámec svých
povinností podpořit a věnovat se přípravě v oblasti hudební teorie. V klubu
byly Evě poskytnuty informace o přijímacích zkouškách, zajištěna přihláška, která byla ve spolupráci s pracovníkem klubu předvyplněna, Eva si zajistila lékařskou prohlídku a ve škole oslovila výchovnou poradkyni se žádostí o vyplnění té části přihlášky, jež náleží škole. Ve škole bylo Evě vysvětleno, že přijímací zkoušky nezvládne úspěšně složit, a je tedy zbytečné si přihlášku na konzervatoř podávat. K podání přihlášky i přes snahu pracovníka
klubu nedošlo.
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V minulosti mívala Eva problémy s dodržováním pravidel a nerespektovala autority, během docházky do klubu na sobě velmi zapracovala, během roku 2014
měla pouze 3 krátkodobé sankce, začala navštěvovat specializované edukativní aktivity, jež klub nabízel, a také se zúčastnila terapeutického pobytu v Mikulově, který byl realizován v rámci projektu prevence kriminality.

Týmová hra realizovaná v rámci terapeutického pobytu
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Terénní programy Duchcov

Aktivity služby vedoucí k naplňování cílů:
Poskytnutí informace: uživatel služby získává informace o právech, povinnostech a variantách řešení vztahu k situaci, ve které se právě nachází.
Pomoc při prosazování práv a zájmů: představuje pomoc uživateli k tomu, aby
uměl fakticky využít možností, o kterých je uvedenou službou informován.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pracovníci programu
jsou kompetentní k využívání prvků mediace v komunikaci mezi uživateli služby, rodinami uživatelů, uživatelem a institucemi. Pracovníci si udržují přehled
o skutečnostech, které ovlivňují život v místě poskytování služby.

Terénní programy Duchcov poskytují terénní službu sociální prevence dle
§ 69 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění platných předpisů. Služba je na základě uvedeného zákona registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 5829590. Jedná se o službu, jež napomáhá zabránit
sociálnímu vyloučení cílové skupiny.
Místo realizace služby: Město Duchcov, kontaktní místnost programu bylo na
adrese Bílinská 4, Duchcov (v sociálně vyloučené lokalitě)
Poslání: Jejím posláním je pomáhat těm, kteří jsou ochotní pracovat na změně vlastní situace, mají snahu ji změnit a integrovat se do společnosti, uspět při
vzdělávání a na trhu práce.
Cíle: Zvýšení sociálních kompetencí. Zprostředkování služeb a aktivit, které jsou lokálně dostupné a ze strany uživatelů nevyužívané (nízká informovanost). Pomoc v oblasti uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Minimalizace rizik spojených se životem
v sociálně znevýhodněném prostředí. Rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí své služby a mohou jinak přispět k naplnění cílů.
Cílová skupina: Služba byla zaměřena na osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, na osoby bez přístřeší a jiné sociálně ohrožené a problémové skupiny
osob města Duchcova, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Služba
byla určena uživatelům od 16 let.
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Pomoc při zvyšování kompetencí: uživatel služby si v rámci využívání nabízených služeb, prostřednictvím posílené motivace a praktického nácviku prohlubuje dovednosti v oblastech základních sociálních dovedností (domácí rozpočet,
jak získat a udržet zaměstnání, bytová problematika), vedení chodu domácnosti. Tato aktivita představuje zejména vedení motivačních a aktivačních rozhovorů, prostřednictvím kterých si uživatel dovednosti osvojuje.
Provozní doba sociální služby: Služba byla realizována po dobu 12 měsíců ve
všední dny v provozní době sociální služby. Provozní doba byla vždy 8,5 hodiny denně od pondělí do pátku. Časové ohraničení provozní doby bylo v průběhu roku měněno s ohledem na potřebnost služby. Podstatnou část roku byla
provozní doba v tomto časovém rozpětí 8:00–16:30 hodin. V ojedinělých případech byla služba poskytnuta se souhlasem vedoucího pracovníka mimo provozní dobu sociální služby (krizové situace vyžadující okamžité řešení).
Úspěchy a problémy provázející realizaci služby: Terénní programy Duchcov
byly v tomto roce opět velice vytíženou sociální službou v místní sociálně vyloučené lokalitě. Při řešení sociálně nepříznivých situací klientů a při dosahování cílů služby spolupracujeme a komunikujeme s organizacemi, které přímo souvisí s naší prací nebo na ni navazují. Mezi tyto organizace patří zejména Oblastní charita Teplice se svými azylovými domy Agape I. a II. v Krupce a právní poradnou v Teplicích, Oblastní charita Most provozující Azylové
domy v Duchcově a Oseku, ale zejména poskytující sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi. I přes rozdílné názory na zřízení přípravné třídy ve speciální škole jsme se snažili rozvíjet efektivní spolupráci se všemi místními školami a na to navazující Pedagogicko-psychologickou poradnou v Teplicích. Pro
realizaci služby bylo také zapotřebí komunikovat a spolupracovat s Magistrá-
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tem Teplice, zejména odborem sociálních věcí a zdravotnictví, oddělením sociálně-právní ochrany. Tato spolupráce je velmi přínosná a na dobré úrovni
a usnadněna získaným pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Poměrně efektivní je spolupráce s Úřadem práce v Teplicích a spolupráce s krajskou pobočkou v projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje. Realizace sociální služby v době trvání projektu uplatňovala multidisciplinární přístup, a i když se opakovaně osvědčila existence kontaktního místa programu
v oblasti s největším počtem sociálně vyloučených obyvatel, tak dlouhodobý
nesoulad organizace s vedením města Duchcova, ve jmenovaném roce, tzn.
v roce komunálních voleb, rozhodl služby v roce příštím přesunout do nedalekého města Dubí, což reálně znamená ukončení poskytování sociálních služeb
organizace na území města Duchcova. Toto rozhodnutí ovlivnil také dlouhodobý tlak DSSS, její předvolební štvavá populistická kampaň, která měla velký
vliv na politická rozhodnutí zastupitelstva města (např. propuštění sociálního
pracovníka pro romské záležitosti paní Zlatuši Tomášovou), také ohrožovala zaměstnance organizace a v neposlední řadě klienty samotné. Tato situace
také velice nahrávala při skupování domů jedním podnikatelským subjektem
a následnému vystěhovávání tzv. „problémových rodin“ do okolních obcí, zejména Krupky a Bíliny. Pokračující princip účelové šikany nulové tolerance za
pomoci bezpečnostních kamer, namátkových kontrol a dalších represí byl tak
hlavním problémem při realizaci projektu.

nomické situace své rodiny a zvládání zejména starších dluhů. Jako jasně pozitivní výsledek lze jmenovat pravidelné splácení dluhu za služby spojené s bydlením a svozem odpadků a následné odpuštění penále, díky čemuž se podařilo,
že majitel pronajímané nemovitosti následně provedl rekonstrukci koupelnového jádra v bytě rodiny. Pracovníci terénních programů rodině dále poskytovali zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, a to s odbornými lékaři, společnostmi dodávající energie, úřadem práce, Městským úřadem v Duchcově a Magistrátem v Teplicích. Snahou všech zúčastněných je udržet rodinu
stabilizovanou a v budoucnu získat přijatelnější bydlení.

Statistika: Základní kvantitativní údaje za rok 2014:
• Počet evidovaných uživatelů služby: 35
• Počet kontaktů evidovaných uživatelů: 1402
• Počet kontaktů všech uživatelů: 2869
• Počet intervencí: 772
Příklad dobré praxe: Marta (42 let)
Paní Marta je uživatelkou služby již do roku 2011, žije se svým druhem v okrajové, spíše odlehlé části v sociálně vyloučené lokalitě města Duchcova, v bytě,
který není pro rodinu vyhovující. Paní Marta má celkem devět dětí různého
věku. Spolupráce započala po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, kdy
se uživatelka služby rozhodla pozitivně změnit svůj další život za podpory organizace a jejích sociálních služeb. Spolupráce s organizací je u této rodiny v podstatě plně využívána jak v terénních programech s paní Martou a jejím druhem,
tak v NZDM, který navštěvují jejich děti, ale také například při poskytování služeb na poli výkonu sociálně-právní ochrany dětí. S pracovníky terénních programů paní Marta s druhem dlouhodobě a úspěšně pracuje na stabilizaci ekoPoznávací kroužek s p. Zajacem (houslista Ústecké filharmonie)
20
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DALŠÍ ČINNOSTI
ORGANIZACE
Výkon sociálně-právní ochrany dětí
Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsme v roce 2014
realizovali řadu služeb. Pověřením disponujeme v následujícím rozsahu s působností v okrese Teplice.
• Výkon činnosti – tj. vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana
zaměřuje
• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě
• V rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
a jeho výchovou
• Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich
vzniku
K uvedeným činnostem docházelo zejména prostřednictvím výkonu sociálních služeb organizace.
• Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti
Již tradičně byly také v roce 2014 realizovány prázdninové pobyty pro děti, na které
se sociálně-právní ochrana zaměřuje. Ve spolupráci s městem se tak snažíme spolupodílet se na řešení problematiky v oblasti prevence kriminality. Za podpory Ministerstva vnitra ČR se tak v období letních prázdnin uskutečnily dva socioterapeutické pobyty (jeden pro 10 dívek a jeden pro 10 chlapců). Pobyty se zaměřovaly na děti
a mládež, které jsou ve větší míře ohroženy sociálně patologickými jevy a byly uskutečněny vždy v délce 4 dnů v Krušných horách.
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• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
• Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu péče a sledování výkonu pěstounské péče
V případě těchto aktivit vycházejících z pověření SPOD, se jedná o službu Doprovázení pěstounů.
Služba byla realizována na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí na území měst Duchcov, Teplice, Osek, Dubí, Košťany, Újezdeček, Lahošt‘,
Novosedlice, Jeníkov, Krupka a Háj u Duchcova.
Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jim svěřeným dětem. Pracuje na základě principu pomáhat k svépomoci. Podpora těmto rodinám probíhá formou intervencí, doprovázení, poradenství vzdělávání a odlehčování v podobě zajištění pobytových akcí pro děti i pečující osoby. Poskytuje
komplexní zázemí a všestrannou podporu pro pěstounské rodiny. Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské
péče s ohledem na individuální potřeby klienta.
Místo realizace služby: Terénní formou byla služba zajišťována ve výše uvedených obcích. Ambulantně byla služba poskytována po dohodě s klienty na adresách Osecká 794/1 v Duchcově a dále Mírová 218/6 v Dubí.
Poslání: Posláním poskytované služby doprovázení je podpora zdravého fungování rodiny tak, aby byla schopna zabezpečit uspokojivý vývoj dítěte v náhradní rodině na území měst dle platného pověření.
Cíle: Prostřednictvím doprovázení zvyšovat kvalitu života dětí v náhradní rodině a zlepšovat podmínky pro výkon pěstounské péče. Dlouhodobým cílem
poskytované služby je zkompetentnění pečující osoby a podpora zdravého
fungování rodiny v takové míře, aby byla schopna zabezpečit uspokojivý vývoj dítěte.
Cílová skupina: Služba je zaměřena na pečující osoby a děti v náhradní rodinné
péči. Služby jsou určeny rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči s trvalým bydlištěm na území města dle platného pověření. Sekundárně pak pracujeme s biologickou rodinou dítěte.
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Aktivity služby vedoucí k naplňování cílů: Pomoc pěstounským rodinám probíhá různou formou. Navštěvujeme pěstounskou rodinu v místě bydliště tak
často, jak si to situace žádá. Je možný i doprovod na úřady, k lékařům. Pořádáme vzdělávací aktivity pro pěstouny v dostatečném rozsahu, aby mohli naplnit zákonnou povinnost 24 hodin vzdělávání za rok. Tyto aktivity jsou
místně i časově dostupné. Témata vzdělávání jsou přizpůsobována potřebám jednotlivých pěstounů. Vzdělání je pro naše pěstouny poskytováno
zdarma. Pro děti i pečující osoby nabízíme odlehčování v podobě zajištění hlídání dětí, úhrady a zprostředkování pobytových akcí. Pěstouni mají nárok na
odlehčovací služby v rámci celodenní péče v rozsahu 14 dnů za kalendářní rok.
Tyto služby jsou jim částečně hrazeny. Zprostředkováváme kontakt s vlastní rodinou, jelikož pěstouni mají zákonnou povinnost, jestliže je to ku prospěchu dítěte, uchovávat a dále rozvíjet jeho kontakt s původní biologickou rodinou. Organizace nabízí asistenci při kontaktu a neutrální prostředí pro uskutečnění takového setkání. Vždy je brán ohled na bezpečí dítěte. Pěstouni mohou využít odborné poradenství. Na základě potřeb rodiny bude zajištěno poradenství v oblastech péče, výchovy a vzdělávání dítěte, dále pak je možné,
dle potřeb rodiny, zajistit konzultace s dalšími odborníky (psycholog, dluhový
poradce, právník, speciální pedagog aj.).
Statistika: Bylo pracováno se 13 pěstounskými rodinami, 16 dětmi svěřenými
do pěstounské péče a dále s ostatními členy těchto rodin.
Základní kvantitativní údaje za rok 2014:
• Počet pěstounských rodin: 13
• Počet dětí v pěstounské péči: 16
• Počet osobních kontaktů: 186
• Počet telefonických kontaktů: 378
• Počet jiných kontaktů – jednání ve prospěch klienta: 222
• Počet všech kontaktů: 786
Realizováno vzdělávacích aktivit:
1. pololetí: 8× – v rozsahu 23 hodin
2. pololetí: 7× – v rozsahu 20 hodin
Celkem vzdělávacích aktivit realizovaných Občanským sdružením Květina:
15 vzdělávacích seminářů v rozsahu 43 hodin.
Při zájmu o pobyty pěstounů s dětmi v rámci rodinných víkendů spolupracujeme s organizací Děti patří domů, o.s..
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Příklad dobré praxe: Jindřiška (51 let)
Paní Jindřiška je pěstounkou bydlící se svou rodinou v okrajové části města Duchcova. Vychovala své 3 děti. Službu doprovázení na podporu pěstounských
rodin využívá již přes rok. V pěstounské péči má 2 své vnučky Kristýnu (10 let)
a Leontýnku (9 let) od své mladší dcery. Biologická matka se potýká dlouhodobě s užíváním návykových látek. Obě nezletilé žijí s pěstounkou, jejím druhem
a 2 dalšími nezletilými dětmi v hezkém prostorném bytě v Duchcově.
Rodina prošla během posledního roku změnami, kde jim byla průvodcem klíčová pracovnice. Opakovaně se projevily nedostatky v péči o děti u starší dcery, až jí byly 2 mladší děti odebrány a skončily v kojeneckém ústavu. Důvodem
odebrání byly nevyhovující hygienické a bytové podmínky, v nichž rodiče pobývají. S pěstounkou byl sepsán návrh na svěření do péče, který byl podpořen.
Rodina se musela přestěhovat, aby bylo zajištěné vhodné zázemí pro rodinu
se 4 dětmi. Bylo nutné byt vymalovat a vybavit. Rodina využila nabídky asistovaného kontaktu s úřady a pomoci s vyřizováním sociálních dávek, aby byly
děti finančně zajištěny a rodina mohla zabezpečit všechny její členy. U Kristýny a Leontýnky se vyskytly obtíže se školním pospěchem a domácí přípravou na vyučování. Kristýna se také potýkala opakovaně se známkami šikany
ze strany starší spolužačky. Byla zahájena aktivní spolupráce se školou. Leontýnka po dohodě ve škole začala docházet na logopedické cvičení. Dále rodině byla zajištěna intervence pracovníka v rámci výukové pomoci 2× týdně, aby
se předcházelo školní neúspěšnosti. Cílem bylo udržet dívky na běžné základní škole, což se také podařilo. Při náročné péči prarodičů především o mladší
děti byl kladen důraz také na trávení volného času dívek a na odlehčení pro rodinu v rámci respitní péče. Dívky pravidelně docházely do nízkoprahového klubu, jezdily na výlety a účastnily se příměstského tábora. U Leontýnky byl zprostředkován kontakt na odborného lékaře pro korekci zraku. Kontakt s biologickými rodiči je podporován. Dívky pravidelně navštěvuje matka pod dohledem
druha paní Jindřišky. Dívky jsou v osobním kontaktu vřelé, otevřené, umí projevit své emoce. Pomáhají s domácími pracemi i s péčí o menší děti. K pěstounce
mají vřelý a hluboký vztah s pevným citovým poutem. Pokud to pěstounce rodinná situace dovolila, účastnila se povinného vzdělávání. Paní Jindřiška se během tohoto roku potýkala se zdravotními potížemi. Od klíčové pracovnice obdržela nejen kontakty na odborné lékaře, ale byla především podpořena v situaci, kdy se obávala o svůj život. Cítila zodpovědnost za vnoučata ve své péči.
Při uvědomění si, že na všechny obtíže nemusí být sama a může si říci o pomoc,
cítila úlevu. Našla v sobě sílu čelit životním útrapám.
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Tančíme a prezentujeme romskou kulturu

Projekt měl za cíl prohloubit umělecké aktivity dětí a mladých dospělých ve
věku od 6 do 26 let ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí formou činnosti tanečního a hudebního edukačního kroužku, který působil při NZDM
Klubu Květina v Duchcově. Kroužek se zaměřoval na vzdělávání v oblasti romských tradic, tradičního romského tance a hudby a romskou kulturu
jako takovou. V činnosti nízkoprahu sehrávala tato aktivita velmi významnou a pozitivní roli. Znalosti, dovednosti a schopnosti získané během společné práce byly prezentovány veřejnosti.
V roce 2014 se jednalo o tato vystoupení:
• Taneční a hudební vystoupení na Casanovských slavnostech v Duchcově
• Taneční a hudební vystoupení u příležitosti zahájení 860. lázeňské sezony
v Teplicích
• Aktivní účast na 6. ročníku romského festivalu Savore Jekhetane v Lovosicích
• Aktivní účast na festivalu v Ústí nad Labem s názvem Rotahufest
• Aktivní účast na 10. různobarevném festivalu v Trmicích
• Taneční vystoupení pro firmu CzechPak Manufacturing, jež dlouhodobě sponzoruje aktivity nízkoprahu a také samotné hudební a taneční činnosti
Stěžejní částí projektu bylo zrealizování tanečního festivalu s názvem
Khel‘iben hin drom – Tanec je cesta. Jednalo se o 4. ročník této akce. Uskutečnil se dne 30. 8. 2014 a proběhl opakovaně jako open air akce v oblasti zvané Duchcovský viadukt. Akce se zúčastnilo tentokráte o něco méně
účastníků než v předešlých ročnících, což zřejmě způsobila probíhající migrace obyvatel z města Duchcova. I tak byl festival velmi úspěšný a naplnil svůj záměr.
Taneční aktivity NZDM
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Klub Magnet

Sociálně vyloučené lokality
Ústeckého kraje

Cílem tohoto projektu, jehož realizace probíhala v roce 2014 od června
v Dubí Pozorce, bylo snížit výskyt delikventního chování a podílet se na zavádění komplexního přístupu do řešení problematiky kriminálního chování
na daném území.

Projekt „Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje“, registrační číslo
CZ.1.04/2.1.00/70.00038, vznikl jako reakce na situaci v Ústeckém kraji, ve kterém se nachází celkem 63 sociálně vyloučených lokalit, mezi něž
patří i město Duchcov. Realizátorem projektu je Úřad práce ČR, krajská
pobočka v Ústí nad Labem. Občanské sdružení Květina je spolupracujícím
subjektem v rámci realizace projektu na území města Duchcova. Hlavním cílem projektu je pomoci lidem ze sociálně vyloučených lokalit zvýšit kompetence směrem k uplatnění na legálním trhu práce, pomoci získat, zprostředkovat a udržet si zaměstnání. Účastníci projektu mnohdy
čelí kumulaci hendikepů tvořených zpravidla stavem vlastní zadluženosti,
která brání přijmout legální zaměstnání z obavy před exekucí, nedostatečnou kvalifikací, často nepřesahující stupeň základního vzdělání, nepřipravenost na formální pravidla trhu práce a stavem hmotné nouze, při
němž třeba i náklady na dojíždění jsou výraznou bariérou pro získání zaměstnání. Projekt je svými aktivitami navržen tak, aby poskytl lidem z cílové skupiny pomoc při překonávání těchto obtíží, a to formou individuálního a skupinového poradenství, motivací a aktivizací, rekvalifikací, pracovní asistencí včetně doprovodů na pracovní pohovory a zprostředkování podporovaného zaměstnání s využitím pracovní asistence ještě po
dobu několika prvních týdnů na novém pracovišti účastníků. Kromě výše
zmíněného si projekt klade za cíl vytvořit pozitivní vzory v jednotlivých
lokalitách, a to nejen uvnitř lokality, ale i mimo ni.

Projekt byl zaměřen na děti ohrožené sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy ze sociálně slabého nebo méně podnětného prostředí města
Dubí ve věku 6–16 let. Umožnil vznik zařízení s názvem Klub Magnet, jež každý všední den v odpoledních hodinách nabízel možnost volnočasového vyžití
a edukativní a preventivní aktivity. Konkrétně se jednalo o možnost trávit čas
v bezpečném prostředí, využít zázemí jako alternativu k trávení volného času
„na ulici“, případně využít také organizovaných aktivit: kroužek deskových her,
čtenářský, poznávací, výtvarný, počítačový, soutěžní, filmový a pěvecký kroužek. Během letních prázdnin byly realizovány výlety, které kromě edukativního charakteru také zprostředkovaly kontakt dětí se společenským prostředím. Jednalo se o výlet do ZOO v Ústí nad Labem, do ZOOPARKU v Chomutově, do Botanické zahrady v Teplicích spojený s poznáváním Teplic a též o výměnný výlet s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klubem Květina
v Duchcově.
Během období od června do prosince došlo ke 2929 kontaktům, průměrná návštěvnost byla 21 dětí za den.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Náklady a výnosy
Občanského sdružení Květina (1–12/2014)

Náklady organizace:
Osobní náklady včetně odvodů:
Spotřeba materiálu:
Spotřeba energií:
Opravy a udržování:
Cestovné:
Náklady na propagaci:
Služby:
Daně a poplatky:
Ostatní náklady, bankovní poplatky:

2.745.321,22,–
1.754.513,00,–
285.537,00,–
135.395,39,–
34.647,00,–
33.157,00,–
1.364,00,–
492.781,83,–
5.100,00,–
2.826,00,–

Výnosy:
Tržby z prodeje služeb a zboží:
Úroky:
Provozní dotace:
Přijaté dary:
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí:
Dotace Úřadu vlády:
Dotace Ministerstva kultury:
Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
Finanční podpora města Duchcova:
Dotace Ústecký kraj:
Úřad práce:
Příjem klienti:
Ostatní výnosy:

2.745.321,73,–
11.118,00,–
213,96,–
608.704,00,–
205.641,00,–
501.000,00,–
600.000,00,–
20.000,00,–
268.000,00,–
70.000,00,–
40.000,00,–
414.544,77,–
3.600,00,–
2.500,00,–

Terapeutický pobyt v Krušných horách – outdoorové aktivity
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou všem, kteří v tomto roce přispěli k chodu naší organizace, k možnosti zachování jejích profesních i materiálních kvalit. Děkujeme všem, kteří nás podpořili a podporují, a to jak hmotně, tak i psychicky. Jejich důvěry v nás a naši činnost si velmi vážíme. Děkujeme sponzorům, dárcům, donorům i jednotlivým osobám, bez nichž by naše aktivity nemohly být
realizovány.
Zejména bychom rádi poděkovali těmto institucím, subjektům a jednotlivcům:
• Havránek Michal (IT služby)
• Město Dubí
• Město Duchcov
• Mgr. Dvořáková Iva (právní služby)
• Ministerstvo kultury České republiky
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
• Ministerstvo vnitra České republiky
• Nadační fond Albert
• Nadace Komerční banky a.s. – Jistota
• Společnost CzechPak Manufacturing s.r.o.
• Úřad práce, kontaktní pracoviště Teplice a krajská pobočka Ústeckého kraje
• Úřad vlády České republiky
• Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
• Ústecký kraj
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