Výroční zprá va 2016

2016

V roce
jsme pomáhali...

150

jednotlivcům
a rodinám v růstu

OBSAH
Úvodní slovo
Základní informace o organizaci

2
3

REALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A DALŠÍCH ČINNOSTÍ ORGANIZACE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet
Terénní programy Květina
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina
Výkon sociálně - právní ochrany dětí
Doprovázení pěstounů
Předškolní Klub Klubíčko - centrum pro rodinu
Finanční zpráva
Poděkování

5-8
9 - 12
13 - 16
17-18
19 - 23
24 - 27
29
30

1

www.oskvetina.cz

ÚVODNÍ SLOVO
A vzhledem ke skutečnosti, že podstatná část našich služeb je zaměřena na město Dubí, je nutné ocenit samotný přístup a postoj města Dubí
k problematice. Zároveň bych nerada v tomto směru opomenula samotné Statutární město Teplice, které v roce 2016 zpracovalo a schválilo svůj
první Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkým na období
2016 až 2020. Osobně to považuji za velmi významné a prospěšné ve
vztahu k hledání řešení sociálních problémů na daném území.

Nezisková organizace působí na Teplicku již více jak 10 let. Od svého
vzniku, a nebylo tomu jinak i v roce 2016, se zaměřujeme na poskytování
zejména sociálních služeb dětem a dospělým, kteří se potýkají s řadou
obtíží, a to zejména v oblasti socioekonomické. Bylo naší snahou zlepšit sociální situaci těchto lidí žijících v sociálním vyloučení. Velkou pozornost jsme věnovali dětem a mladým lidem tak, aby měli větší šance žít
lépe než jejich rodiče. V roce 2016 využilo našich služeb 150 evidovaných
jednotlivců a rodin a dále přibližně o polovinu méně lidí anonymních.
V organizaci působilo 22 zaměstnanců, kteří zajišťovali chod a kvalitu
jednolitých programů.

Bude-li i nadále pozornost věnována tomuto dokumentu, máte možnost
seznámit se blíže s jednotlivými službami a také s příběhy lidí, kterým
jsou naše služby určeny. Žádná z popisovaných služeb by však nemohla
být realizována bez prosociálního přístupu a nastavení jednotlivých zaměstnanců organizace. Do značné míry na nich samotných stojí kvalita
a úspěch naší práce. A musím říci, že ne vždy je to jednoduché. Patří jim
mé poděkování především z důvodu toho, že v sociálních službách není
v současné době snadné dosáhnout ocenění jejich nelehké práce adekvátním finančním ohodnocením.

K zavedeným terénním službám organizace přibyla další ze sociálních
služeb prevence, která svou pozornost soustředila zejména na rodiny
s dětmi. Jednalo se o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina. Přesah této služby je na celé Teplicko a spolu s Terénními programy
Květina, které jsou zaměřeny pouze na město Dubí, tak umožňují rychleji
a cíleněji reagovat na zmíněné problémy v oblasti svého působení. Na
samotné děti a mladé lidi se již tradičně soustředila v oblasti města Dubí
služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet. V nepo- V samotném závěru děkuji dále všem spolupracujícím a diskutujícím
slední řadě se pozornost organizace zaměřovala na náhradní rodinnou subjektům. Všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí
na sociální inkluzi.
péči v oblasti služby Doprovázení pěstounů.
Rok 2016 považuji za rok částečné finanční stabilizace organizace, která
je velmi podstatná pro kvalitní poskytování jednotlivých služeb. K tomuto
také přispívá navázaná spolupráci s jednotlivými místními subjekty.

Mgr. Bočková Barbora,
ředitelka organizace
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ZÁKL ADNÍ INFOR M ACE O ORGANIZ ACI
Květina, z.s. byla založena v roce 2006 na základě registrace u MV ČR 9. 8. 2006
VS/1-1/64812/06-R, od 1. 1. 2014 vedena pod spisovou značkou L 5781 u Krajského
soudu v Ústí nad Labem.
Posláním organizace je spolupodílet se na začleňování osob do společnosti,
minimalizovat a předcházet sociálnímu vyloučení, podporovat rodiny a spoluvytvářet
podmínky pro zdravé fungování jejích členů.
Služby organizace jsou určeny lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci
či osobám pečujícím o děti v náhradní rodinné péči. Služby jsou určeny lidem bez
omezení věku. Služby jsou poskytovány na území okresu Teplice. Přístup ke službám
vychází z deklarovaných práv a svobod, jsou určeny všem bez rozdílu pohlaví, rasy,
barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo
sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu
nebo jiného postavení.

Právní forma:
spolek
IČO: 27038645

bankovní spojení:
210988782/0300

Sídlo spolku:
Na Vypichu 180,
417 25 Lahošť

3

Kontakt:
www.oskvetina.cz
info@oskvetina.cz
+420 721 568 898

Statutární zástupce:
Mgr. Bočková Barbora
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ČINNOSTÍ ORGANIZACE

NÍZKO PR AHOVÉ Z AŘÍZENÍ
PRO DĚTI A ML ÁD EŽ
KLUB M AGNE T

NÍZKO PR AHOVÉ Z AŘÍZENÍ PRO DĚTI
A ML ÁD EŽ KLUB M AGNE T
Květina, z. s. poskytovala v roce 2016 ambulantní službu sociální preven- K naplňování tohoto cíle přispívají následující dílčí cíle služby:
ce dle § 62 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
platných předpisů s názvem Klub Magnet. Jedná se o službu, jež napo- • Předcházet a minimalizovat sociálně patologické jevy.
• Zprostředkovat služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné
máhá zabránit sociálnímu vyloučení cílové skupiny.
a ze strany uživatelů nevyužívané.
• Zvýšit úspěšnost dětí a mládeže ve vzdělávání, jak na základní škole,
Kde službu najdete
tak v následném studiu.
Střední 120/30 a Mírová 218/6, Dubí III – Pozorka
• Zvýšit sociální kompetence uživatelů služby v reakci na jejich
nepříznivou sociální situaci.
Poslání
Posláním této služby je pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a s
využitím metod sociální práce snižovat sociální vyloučení dětí a mládeže Co děláme proto, aby se naše cíle mohly naplnit?
v oblasti, kde služba působí.
Sociálně terapeutické činnosti:
jednalo se zejména o individuální pohovory s uživateli služby, jež si kladly
Pro koho tu jsme / Komu je služba určena
Dětem a mladistvým ve věku 6 – 16 let, z obcí teplického regionu – zejmé- za cíl řešit nepříznivou sociální situaci uživatele, a to pomocí tvorby indina města Dubí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a sociálně pa- viduálního plánu, který měl jasně vydefinované cíle a kroky přispívající k
tologickými jevy převážně ze sociálně slabého a nebo méně podnětného řešení této sociálně nepříznivé situace.
rodinného prostředí. Podmínkou spolupráce je skutečnost, že se zájemce
o službu nachází v sociálně nepříznivé situaci - například v oblasti rodiny, Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
vrstevnických vztahů, bydlení, volného času, vzdělávání a sociálně pato- jednalo se o stěžejní část nabízených aktivit, které zahrnovaly všeobecné volnočasové aktivity, organizované zájmové kroužky (čtenářský kroulogických jevů, atp.
žek, kroužek deskových her, poznávací kroužek, kroužek vaření, kroužek
boxu, kroužek výtvarný a hudebně-taneční kroužek, skupinové aktivity)
Čeho chceme dosáhnout
Zlepšit kvalitu života dětí a mládeže vytvářením podmínek k řešení soci- a edukativní hry, odborné besedy, pomoc s technickým zabezpečením
chodu klubu (úklid), doučování a také cílenou přípravu na budoucí uplatálně nepříznivé situace.
nění.
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Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
jednalo se o zprostředkování výjezdů a výletů (např. výlet do chomutovského zooparku, do Oseka – discgolf, 3D bludiště, geocoaching na Komáří vížce), účast na kulturních akcích v regionu (vánoční vystoupení dětí
z Klubu Magnet v Domově pro seniory v Chlumci), realizace drobných
nákupů apod.

• Počet kontaktů celkem: 3768
Zrealizováno aktivit:
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 7017
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 111
• Sociálně terapeutické činnosti: 206
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí: 12

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
jednalo se o zajištění širší koordinace služeb organizace, docházelo také Financování služby
k zapojení do řešení klientovy zakázky terénního programu organizace- V roce 2016 se nepodařilo zajistit dostatečné množství finančních pro-spolupráce v dané věci s rodinou klienta či dalšími institucemi.
středků k zajištění provozu sociální služby, a z tohoto důvodu došlo během roku 2016 k omezení provozní doby. Služba byla finančně podpořeKdy bylo možné nás navštívit? / Kdy bylo možné využít našich
na Ústeckým krajem, společností Merisant, CzechPak Manufacturing, s.
služeb / aktivit?
r. o. a drobnými dary fyzických či právnických osob.
Služba byla uživatelům dostupná každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek
od 13:30 do 18:30. Výjimkou bylo období od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016
došlo k omezení provozu z důvodu nedostatečného finančního zabezpečení služby a to na 3 dny v týdnu – pondělí, středa a pátek ve stejném
časovém rozmezí.
Co bylo během roku dobré a co nám naopak činilo potíže?
Problémem byl nedostatek finančních prostředků na provoz zařízení, který vedl k omezení provozu služby. I přes tuto obtíž se podařilo v závěru
roku stabilizovat pracovní tým, což lze považovat za úspěch a pozitivum
do následujícího roku.
Pár statistických dat
• Počet uživatelů (s uzavřenou dohodou o poskytování služby) celkem: 51
• Počet zájemců o službu k 31. 12. 2016: 49
• Počet odmítnutých zájemců v roce 2016 (nepatřili do cílové skupiny): 3
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Př íběh Leontýnk y (13 let)

Př íběh Vaš ka (11 let)

Leontýnka žila se svými náhradními rodiči v Dubí v sociálně vyloučené
lokalitě v nově zrekonstruovaném bytě o velikosti 3+1. V Dubí - Pozorce
také navštěvovala 5. třídu základní školy. Nějaký čas se o Leontýnku
starala její babička. Biologická matka Leontýnku v péči nikdy neměla.
Leontýnka má ještě několik sourozenců Melisu, Milana, Emílka a dalších pět sourozenců z matčiny strany, s některými z nich je v občasném
kontaktu.
V minulosti měla problémy s agresivitou a vzpurností. Svoje konflikty
s vrstevníky nejčastěji řešila nejen slovním napadáním, ale také docházelo k neverbálním útokům vůči spolužákům. Během docházky do
klubu se její chování zlepšilo a měla pouze dvě krátkodobé sankce. Vytvořila si v klubu okruh přátel. Navázala důvěrný vztah se svojí garantkou, které se pravidelně svěřovala s každodenními zážitky i se vším,
co jí trápí, včetně svého ženství a dospívání. Spolu s garantkou hledaly
řešení těchto problémů.
Leontýnka vnímala Klub Magnet jako bezpečné útočiště. V klubu nejraději využívala individuální pohovory a volnou hernu. Ráda se zapojovala do nabízených aktivit, včetně poznávacích kroužků, kde se mohla
osobnostně rozvíjet. Díky využívání nabídek klubu docházelo k aktivnímu trávení volného času. S klubem se podívala například do 3D bludiště v Oseku, také byla v dětské herně Smíškov v Teplicích a zapojila se
v preventivní aktivitě „Čisté město“ v Dubí - Pozorce.

Vašek navštěvuje klub od prvopočátku jeho působení v Pozorce. Od počátku docházky se jednalo o pohodový vztah klienta se službou, drobné
výkyvy zaznamenány například při porušování pravidel. Vašek využíval
klub jako zázemí, byl spíše pasivním, nadrámcové aktivity využíval tehdy, měl-li náladu. Na konci školního roku 2015/2016 ale Vašek vyhledal
pracovnici klubu. Nejednalo se však o jeho garantku. Pracovnici oslovil s problémem, který mu připadal velmi obtížný. Ve škole propadal,
byl bezradný a tušil, že jej na konci letních prázdnin neminou opravné
zkoušky. Mísil se v něm stud, selhání a obava z dalšího neúspěchu, z
opakování ročníku, z nových spolužáků, z ostudy v rodině, … S pracovnicí bylo domluveno pravidelné doučování, během kterého vznikal
prostor i pro navazování užšího vztahu založeného na důvěře a porozumění. Podařilo se odhalit, že Vašek je i přes svou ,,drsnou“ masku
velmi citlivý, vnitřně se zaobírá spoustou věcí, které pracovníky v jeho
případě nenapadaly. Vybraná pracovnice nebyla Vaškovou garantkou,
v minulosti ani jí ani Vaška nenapadlo, že by mohlo dojít ke vzájemné
spolupráci, ale vzhledem k nestabilitě pracovního týmu v klubu (personální změny provázející službu poslední 2 roky zejména z důvodu nedostatečného finančního zajištění), nechtěl Vašek navazovat důvěrné
vztahy s pracovníky a svěřovat se jim, pohovory absolvoval z nutnosti
či je nevyhledával. Problémy s Vaškovo školní neúspěšností tak ,,prolomily ledy“ a podařilo se nalézt novou společnou cestu. Vašek úspěšně
absolvoval opravné zkoušky, postoupil do dalšího ročníku a naučil se
zejména posilovat víru v sebe samotného.
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TERÉNNÍ PRO GR AMY
K VĚTINA

TERÉNNÍ PRO GR AMY K VĚTINA
povinnostech a variantách řešení vztahu k situaci, ve které se právě nacházel.

Terénní programy Květina poskytují terénní službu sociální prevence dle
§ 69 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění platných
předpisů ve městě Dubí. 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.

Pomoc při prosazování práv a zájmů:
představovalo pomoc uživateli k tomu, aby uměl fakticky využít možností,
o kterých byl uvedenou službou informován.

Kde službu najdete
Služba působí v terénu v lokalitě Dubí - Pozorka a byla poskytována také Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
na kontaktním místě služby na adrese Mírová 218/6, Dubí - Pozorka a od pracovníci programu byli kompetentní k využívání prvků mediace v komunikaci mezi uživateli služby, rodinami uživatelů, uživatelem a institu1. 3. 2016 na adrese Střední 169/32, Dubí – Pozorka.
cemi. Pracovníci si udržovali přehled o skutečnostech, které ovlivňovaly
život v místě poskytování služby.
Poslání
Posláním služby je pomáhat těm, kteří jsou ochotní pracovat na změně
vlastní situace, mají snahu ji změnit a integrovat se do společnosti, uspět Pomoc při zvyšování kompetencí:
uživatel služby si v rámci využívání nabízených služeb, prostřednictvím
při vzdělávání a na trhu práce.
posílené motivace a praktického nácviku prohluboval dovednosti v oblastech základních sociálních dovedností (domácí rozpočet, jak získat
Pro koho tu jsme / Komu je služba určena
Služba je zaměřena na osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, na a udržet zaměstnání, bytová problematika), vedení chodu domácnosti.
osoby bez přístřeší a jiné sociálně ohrožené skupiny osob města Dubí, Tato aktivita představovala zejména vedení motivačních a aktivačních
které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Služba je určena uživate- rozhovorů, prostřednictvím kterých si uživatel dovednosti osvojoval.
lům od 16 let.
Kdy bylo možné nás navštívit? / Kdy bylo možné využít našich služeb / aktivit?
Čeho chceme dosáhnout
Služba byla realizována po dobu 12 měsíců ve všední dny v čase od 7:30
Zlepšit sociální dovednosti a životní úroveň uživatelů služby.
do 16:00 hodin. V ojedinělých případech byla služba poskytnuta se souhlasem vedoucího pracovníka mimo provozní dobu sociální služby (krizoCo děláme proto, aby se naše cíle mohly naplnit?
Poskytnutí informace: uživatel služby získával informace o právech, vé situace vyžadující okamžité řešení).
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Co bylo během roku dobré a co nám naopak činilo potíže?
V roce 2016 se na pracovníky Terénních programů Květina obraceli klienti nejčastěji s potížemi v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti, nedostatečných příjmů domácnosti, a s tím související problematikou dluhů.
Poskytované intervence byly zaměřeny hlavně na podporu komunikace s
dodavateli energií či věřiteli, dojednání pravidelných úhrad splátkových
kalendářů, podporu při komunikaci s úřady a podporu při získání zaměstnání.

Financování služby
V roce 2016 byla služba finančně podpořena Ústeckým krajem a od 1. 4. 2016
podporou projektu s názvem Služby sociální prevence v Dubí CZ.03.2.60/0.0
/0.0/15_026/0000748 z ESF ČR OP Zaměstnanost.

Pracovníci Terénních programů Květina velmi pozitivně vnímají nově navázanou spolupráci organizace s Potravinovou bankou v Ústeckém kraji
z. s. Pravidelnými odběry z banky a také zapojením organizace do Národní potravinové sbírky v roce 2016, umožnilo službě disponovat trvanlivými potravinami, které byly využívány zejména jako pomoc osobám
v krizi.
V roce 2016 bylo snahou služby nabídnout své aktivity také potřebným
seniorům z města Dubí. Přes depistáž v terénu a propagační snahy se
bohužel nepodařilo tuto cílovou skupinu oslovit v očekáváném rozsahu.
Jelikož senioři jsou rizikovou skupinou, která se často potýká s problémy
v oblasti ztráty sociálních vazeb, nevyhovujícího bydlení, nedostatečně
zajištěné péče, nízkých příjmů či dluhů, bude služba v roce 2017 hledat
nové cesty, jak tuto skupinu oslovit.
Pár statistických dat
Základní kvantitativní údaje za rok 2016
Počet evidovaných uživatelů služby: 27
Počet kontaktů evidovaných uživatelů: 581
Počet kontaktů všech uživatelů: 700
Počet intervencí: 258
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Př íběh Václa va (45 let)
kový kalendář, který začal pravidelně hradit. Dalším cílem klienta bylo
„získat zaměstnání“. S klientem byl sepsán profesní životopis, kterým pak
reagoval na volné pracovní pozice. Díky tomu byl klient pozván na několik
pracovních pohovorů, a tak v polovině listopadu získal zaměstnání na
hlavní pracovní poměr.

Pan Václav začal využívat terénní program prvotně jako zástup své nemocné partnerky, která s programem spolupracovala již delší dobu.
Zdravotní stav partnerky pana Václava neumožňoval účast na pravidelných setkání s pracovníkem služby. Pan Václav pomáhal partnerce při
řešení žádosti o zvýšení Příspěvku na péči, komunikaci s úřady apod.
S pomocí služby tak byla sepsána plná moc, kterou pan Václav mohl
svou partnerku v potřebných věcech zastupovat. Její stav se ovšem velmi
rychle horšil. Pan Václav partnerce pomáhal nejen při komunikaci s lékaři
při hospitalizacích a léčbě, ale také za ní jednal na úřadech. I přes veškeré snahy lékařů a péči partnera se klientka bohužel nedožila „malého
vítězství“, kdy úřad práce přehodnotil nárok na Příspěvek na péči a zpětně klientce přiznal nejvyšší stupeň, a to i díky aktivní komunikaci pana
Václava s úřady a lékaři.
V rámci jednotlivých setkání s panem Václavem byla také postupně rozklíčována témata, která by potřeboval řešit sám. Během této spolupráce
bylo nejdůležitějším tématem finanční zabezpečení a stabilizace domácnosti. Klient v danou dobu žil v bytě 2+1 se svou matkou a se svou těžce
nemocnou partnerkou, o kterou se do posledních chvil jejího
života staral. Klient byl tedy v danou dobu bez zaměstnání, tedy bez dostatečného příjmu, a také si byl vědom několika dluhů u různých společností, které do té doby nijak neřešil.
Vzhledem ke zmíněné nemoci partnerky a již vyššímu věku matky klienta
byl také hledán byt v klidnější lokalitě. I přesto, že toto se zatím
nepodařilo, má klient zmapováno, jaké byty bývají cenově dostupné a
v jakých výších bývají požadovány kauce. Při řešení dluhů byl pracovník
klientovi nápomocen při jednání s věřiteli, a tak klient zjistil, jak vysoké
dluhy má. Stanovil si pak prioritní platby a u dvou z nich si domluvil splát-
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZ A ČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI K VĚTINA
Od 1. 1. 2016 nezisková organizace Květina, z. s. poskytovala službu sociální prevence dle § 65 zákona číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách ve
znění platných předpisů s názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Květina. Služba je na základě uvedeného zákona registrována u
Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 6251794. Jedná se o službu,
jež napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení cílové skupiny.

problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností
odpovídající podmínky pro jejich všestranný rozvoj. Spoluprací s rodinou
minimálně zastavit zhoršování její nepříznivé sociální situace. Optimálně
ji podpořit ke zlepšení životní úrovně a zvýšení sociálních dovedností jednotlivých členů rodiny.
Co děláme proto, aby se naše cíle mohly naplnit?

Kde službu najdete
Služba působí zejména terénní formou na území měst Dubí, Teplice, Hrob,
Košťany, Novosedlice, Proboštov. Služba byla poskytována také ambulantně na adrese Mírová 218/6, Dubí - Pozorka a od 1. 3. 2016 na adrese
Střední 169/32, Dubí – Pozorka.
Poslání
Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi Květina je poskytovat rodinám s dětmi pomoc a podporu vedoucí ke změně sociálně nepříznivé situace, čímž minimalizuje a předchází vzniku sociálního vyloučení.

Základní sociální poradenství:
pracovníci poskytovali uživatelům služby základní poradenství a informace
směřující k řešení nepříznivé sociální situace, dále poskytovali informace o
možnostech výběru druhu sociálních služeb.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
jednalo se o pracovně-výchovné činnosti s dětmi, nebo pracovně-výchovné činnosti s dospělými. Nácvik a upevňování motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností dětí, dále zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí a zajištění podmínek pro
společensky přijatelné volnočasové aktivity.

Pro koho tu jsme / Komu je služba určena
Sociálně aktivizační služba je zaměřená na rodiny s nezaopatřenými dětmi
od 4 let a mladistvými, které jsou sociálně znevýhodněné, ohrožené so- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
ciálním vyloučením, nebo které žijí v sociálně vyloučených lokalitách obcí tato činnost představovala například doprovod dětí do školy, doprovod k
lékaři, na zájmové aktivity, zprostředkování komunikace mezi členy rodiny
Dubí, Teplice, Hrob, Košťany, Novosedlice a Proboštov.
a například pracovníky OSPOD či kurátory, včetně spoluúčasti na těchto
jednáních s různou mírou vlastní aktivity, v závislosti na účelnosti a přání
Čeho chceme dosáhnout
Cílovým stavem služby je rodina, která je schopná samostatně zvládat uživatelů.
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Sociálně terapeutické činnosti:
poskytování těchto činností vedlo u uživatelů služby k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující začleňování členů rodiny (podpora při hledání vazeb rozšiřující sociální síť rodiny,
pomoc při hledání zaměstnání, při řešení zadluženosti či jiných ekonomických problémů, pomoc při změně nevyhovujícího bydlení).

městnanost, apod. Dařilo se plnit nastavené cíle. Služba se však od počátku zahájení své činnosti potýkala s problémy v personálním zajištění –
odpovídající kvalifikace a optimální počet zaměstnanců, což se projevilo
nemožností navázat spolupráci s plánovaným počtem klientů. Zejména
z důvodu vysoké poptávky spolupráce ze strany Magistrátu města Teplice – oddělení sociálně právní ochrany dětí pro lokalitu Teplice, ve smyslu sanace rodiny. Personálně podhodnocený stav pracovníků se však
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodrážel na rozsahu a kvalitách služby. Služba se v prvním roce svého
osobních záležitostí:
působení v oblasti osvědčila. I přes uvedené komplikace zajišťovala činjednalo se o specifickou činnost směřující k samostatnosti a nezávislosti nosti v oblasti tzv. tří pilířů služby – sanace rodiny, asistovaný kontakt a
klientů. Představovalo pomoc při vyřizování běžných záležitostí, podporu preventivní práce s rodinou.
či pomoc při obnovení kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování cílové skupiny. A zahrnovalo též poskytnutí Pár statistických dat
informací o rizicích spojených se způsobem života a možnostech snižo- V roce 2016 bylo podpořeno ze strany služby 30 rodin. S 1 rodinou byla
vání těchto rizik.
spolupráce v průběhu roku ukončena a 5 rodin bylo přeřazeno mezi tzv.
neaktivní.
Kdy bylo možné nás navštívit? / Kdy bylo možné využít našich služeb / aktivit?
Základní kvantitativní údaje za rok 2016
Provozní doba služby byla od pondělí do pátku v časovém rozmezí od Počet evidovaných uživatelů služby: 30
7:30 do 16:00 hodin. Pracovníci se v uvedenou dobu pohybovali přímo Počet setkání s evidovanými uživateli: 782
v terénu, nebo byli k dispozici na kontaktním místě služby, a to v úterý a Počet setkání se všemi uživateli: 1037
ve středu v době od 8:00 do 11: 00 hodin a ve čtvrtek a pátek v době od Počet intervencí: 533
13:00 do 16:00 hodin.
Financování služby
Co bylo během roku dobré a co nám naopak činilo potíže?
V roce 2016 byla služba finančně podpořena Ústeckým krajem a od 1. 4.
Tato služba zahájila svou činnost počátkem roku 2016. Rozjezd služby 2016 podporou projektu s názvem Služby sociální prevence v Dubí CZ.03
usnadnila již funkční spolupráce se subjekty jako je Město Dubí, Magis- .2.60/0.0/0.0/15_026/0000748 z ESF ČR OP Zaměstnanost.
trát města Teplice – oddělení sociálně právní ochrany a další odborné a
vzdělávací instituce. Orientace v terénu v dané oblasti nám umožnila nekomplikované zahájení poskytování služby, která reagovala na problémy
místních obyvatel, jako jsou vysoké nájemné, lichva, zadluženost, neza-
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Př íběh Liliany (20 let)
tak nějakou dobu byla nucena žít na ulici. Veškeré tyto události Lilianu
konečně zaktivizovaly. Na svolané případové konferenci, byly navrhnuta
řešení, předloženy plány a opatření, které s podporou pracovníků mohly
vést ke změně nelehké životní situace Liliany.
Liliana začala aktivně spolupracovat a s podporou pracovníků se podařilo, aby se Liliana opětovně zaevidovala na úřadu práce, zahájila léčbu
svého onemocnění a po odléčení začala navštěvovat děti v Klokánku.
Veškeré domluvené kroky byly naplněny, Liliana si v době nepřítomnosti
dětí v rodině našla zaměstnání, aby byla dostatečně zajištěná a mohla
zařídit nový byt. V měsíci říjnu došlo k navrácení dětí do rodiny. Lilianě
byla poskytnuta pomoc při následné adaptaci dětí v rodině. Rodina je
podporována i nadále v běžném životě tak, aby byly dostatečně naplňovány potřeby dětí, např. nejstarší chlapec z nezletilých dětí začal navštěvovat předškolní klub. Také partner Liliany se v rámci svých možností ujal
role hlavy rodiny a stal se Lilianě oporou.

S Lilianou byla spolupráce započata v březnu 2016 na základě případové konference na Magistrátu města Teplice - oddělení sociálně právní
ochrany dětí, které se účastnila též Liliany starší sestra, u které v té době
se svými třemi dětmi Liliana žila. Na tomto setkání bylo rozhodnuto o podání podnětu na stanovení dohledu nad nezletilými dětmi. Liliana v době
porodu brala drogy. Ze strany služby byly vyvíjeny aktivity ve smyslu sanace rodiny. Spolupráce měla směřovat k vyhledání vhodného bydlení, k
pomoci při stabilizaci finanční situace, k podpoře v komunikaci s úřady
a lékaři. Bylo potřebné provádět pravidelné kontroly, jak rodina bydlí a
zejména bylo nutné zaměřit se na podporu péče o nezletilé děti. Liliana
se chovala jako nevyzrálá osobnost, byla závislá na své sestře, upřednostňovala potřeby partnera před potřebami nezletilých dětí. Svou životní
situaci nebrala vážně i přes značnou aktivitu své sestry a také pracovníků. Vhodné bydlení nehledala a nedostavila se na několik domluvených
schůzek v azylovém domě pro matky s dětmi.
Situace byla komplikovaná také tím, že její partner - otec dětí je občanem
Slovenské republiky a neměl platné doklady potřebné pro pobyt v České
republice. Ve chvíli, kdy se nám podařilo maminku přesvědčit o vhodnosti přestěhovat se krátkodobě do azylového domu, v neposlední řadě i
s ohledem na rodinu sestry, u které žila, se Liliana i s partnerem a dětmi
rozhodli odstěhovat na Slovensko za rodinou. Přibližně pět týdnů s rodinou nikdo nebyl v kontaktu. Zpět se vrátili na konci měsíce června. Na
Slovensku neměli vlastní bydlení a jen velmi omezený příjem. Po návratu
se zpět do bytu sestry nemohli nastěhovat, protože tam přechodně bydlel otec Liliany se svou rodinou. Liliana i s nezletilými dětmi byly nakaženy
svrabem a vzhledem k jejich bezvýchodné situaci musely být děti se souhlasem Liliany umístěny do FOD Klokánek v Teplicích. Liliana s partnerem
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VÝKON SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ
OCHR ANY DĚTÍ

VÝKON SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHR ANY DĚTÍ
Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsme v roce 2016 realizovali řadu služeb.
Pověřením disponujeme v následujícím rozsahu s působností v okrese Teplice.
• Výkon činnosti dle §10 odst. 1 písmena a) zákona – 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. V roce 2016 k realizaci táboru z ekonomických důvodů nedošlo.
• 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.
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PĚSTOUNŮ

DO PROVÁZENÍ PĚSTOUNŮ
Jedná se o službu, která je ku pomoci pečujícím osobám a jim svěřeným
dětem. Podpora těmto rodinám probíhá formou osobního setkávání, sdílení, podpory, intervencí, poradenství, vzdělávání, zprostředkování odborné
pomoci. Dále pak služba zajišťuje a pomáhá s odlehčením pro pěstouny
v rozsahu alespoň 14 dní za rok, poskytuje zajištění krátkodobé péče o nezletilé děti. Služba také realizuje nebo zprostředkovává pobyty pro děti i pečující osoby. Poskytuje komplexní zázemí a všestrannou podporu pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně
dětí. Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o
výkonu pěstounské péče s ohledem na individuální potřeby klienta.
Kde službu najdete
Terénní formou byla služba zajišťována v obcích Duchcov, Teplice, Osek,
Hrob, Dubí, Košťany, Újezdeček, Lahošt‘, Modlany, Novosedlice, Jeníkov,
Krupka a Háj u Duchcova. Ambulantně byla služba poskytována pro klienty na adrese: Školní 349/2, Teplice.
Poslání
Posláním poskytované služby Doprovázení pěstounů je podpora zdravého fungování rodiny tak, aby byla schopna zabezpečit uspokojivý vývoj
dítěte v náhradní rodině na území měst dle platného pověření.
Pro koho tu jsme / Komu je služba určena
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.

Čeho chceme dosáhnout
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.
Co děláme proto, aby se naše cíle mohly naplnit?
Pomoc pěstounským rodinám probíhala různou formou:
návštěvy rodiny v domácím prostředí, setkávání se v prostorách organizace – v kanceláři. Byl možný i doprovod na úřady, k lékařům. Dále
klíčový pracovník prováděl asistence při jednáních se školou, volnočasovým zařízením apod. Pořádali jsme vzdělávací aktivity pro pěstouny v
dostatečném rozsahu, aby mohli naplnit zákonnou povinnost 24 hodin
vzdělávání za rok. Tyto aktivity byly místně i časově dostupné. Témata
vzdělávání byla přizpůsobována potřebám jednotlivých pěstounů. Byla
zde snaha o různorodost témat a zajištění kvalitních lektorů. Vzdělávání
bylo pro naše pěstouny poskytováno zdarma. Pro děti v pěstounské péči
i pečující osoby jsme nabízeli odlehčování v podobě zajištění hlídání dětí,
jednodenních akcí, 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. Pěstouni
mohou čerpat příspěvek na výchovné a volnočasové aktivity až do výše
5. 600 Kč za kalendářní rok. Docházelo ke zprostředkovávání kontaktu s
biologickou rodinou. Pěstouni mají zákonnou povinnost, jestliže je to ku
prospěchu dítěte, uchovávat a dále rozvíjet jeho kontakt s původní bio-
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logickou rodinou. Organizace nabízela asistenci při kontaktu a neutrální prostředí pro uskutečnění takového setkání. Vždy byl brán ohled na
bezpečí a zájem dítěte. Pěstouni měli možnost využít odborného poradenství. Na základě potřeb rodiny bylo zajištěno poradenství v oblastech
péče, výchovy a vzdělávání dítěte, dále pak bylo možné, dle potřeb rodiny, zajistit konzultace s dalšími odborníky (psycholog, dluhový poradce,
právník, speciální pedagog aj.). Byla také navázána spolupráce s několika odborníky a novými lektory pro vzdělávání pěstounů.
Pár statistických dat
V průběhu roku bylo pracováno s 20 pěstounskými rodinami, 23 dětmi svěřenými do pěstounské či poručenské péče a dále s ostatními členy těchto rodin.
Základní statistické údaje za rok 2016:
• Počet pěstounských rodin: 20
• Počet dětí v pěstounské/poručenské péči: 23
• Počet osobních kontaktů: 350
• Počet telefonických kontaktů: 972
• Počet jiných kontaktů – jednání ve prospěch klienta: 643
• Počet všech kontaktů: 1965
Vzdělávacích seminářů pro pěstouny/poručníky bylo realizováno:
1. pololetí 2016: 6 seminářů v rozsahu 21 hodin
2. pololetí 2016: 4 semináře v rozsahu 15 hodin
Celkem bylo realizováno 10 vzdělávacích seminářů v rozsahu 36 hodin,
z toho 2 celodenní vzdělávací bloky v rozsahu 12 hodin a 8 dopoledních
vzdělávacích bloků v rozsahu 24 hodin.
Financování služby
Provoz služby je zajištěn státním příspěvkem na výkon pěstounské péče
podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
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Př íběh Jitk y (43 let)
Paní Jitka je pěstounkou bydlící se svou rodinou v obci blízko Teplic.
S druhem vychovává své 2 vnučky, starší Pavlínku (3,5 roku) svěřenou do
péče blízké osoby a mladší Josefínku (2,5 roku) svěřenou do pěstounské
péče. Službu Doprovázení pěstounů na podporu pěstounských rodin využívá přes rok. Starší Pavlínka se do náhradní rodinné péče své babičky
dostala již jako miminko, kdy se její biologická matka o ni nedokázala
postarat. Mladší Josefínka se ve věku 8 měsíců dostala do pěstounské
péče z důvodu zanedbání péče vlastní matkou, kdy byla Josefínka intoxikována pervitinem a hospitalizována v nemocnici. Biologická matka
obou dívek je uživatelkou návykových látek. Za přečin zanedbání péče
byla/je souzena.
Vztah biologické matky k dcerám je ambivalentní a dlouhodobě neměnný. Za dcerami dochází nepravidelně, nahodile dle svých potřeb a
nálady, její chování je nespolehlivé ve všech směrech. Pro dívky je nezodpovědné chování matky stresující a destabilizuje to rodinný systém.
Biologická matka nerespektuje pravidla domácnosti a své nezodpovědné chování nenahlíží. Pro pěstounku je tato situace dlouhodobě neudržitelná/nesnesitelná, vnímá, jak chování dcery negativně ovlivňuje jejich
život, snaží se stále s dcerou domluvit na základních pravidlech, z nichž
nejpodstatnější je pravidelná docházka za dcerami do domácnosti. Přestože je pro pěstounku chování dcery velmi náročné, kontaktu s vnučkami
jí nebrání. Vztah pěstounky a dcery je velmi problematický, jsou patrny
komunikační bariéry, pěstounka dceři zazlívá nezodpovědné chování,
dlouhodobou závislost na drogách a neschopnost změny – léčby. Biologická matka o jakoukoliv změnu nemá dlouhodobě zájem.
Určitou možností řešení obtížné situace byla spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Teplice, kdy za přítomnosti

biologické matky byla dojednávána pravidla jejího kontaktu s dcerami
v domácnosti pěstounky. Biologická matka zde byla velmi podporována
k vyjádření svého názoru a návrhu, jaký kontakt s dcerami je pro ni přijatelný. Přesto však dosud biologická matka dohodu neplní a její kontakt
s dcerami probíhá stále ve stejných sporadických intervalech bez jakýchkoliv pravidel.
S pěstounkou při osobních konzultacích bývá pravidelně diskutováno a
rozebíráno téma drogové závislosti biologické matky, ze strany pěstounky pak opakované diskutováno téma „umožňování“ biologické matce
pokračovat nadále v nevhodném chování tím, že razantně nedokáže zasáhnout. Pěstounka při konzultacích velmi podporována a motivována ke
snaze učinit i ve svém chování změnu, po dceři vyžadovat dodržování základních pravidel, v opačném případě jí neumožnit vstup do domácnosti
a do okolí domu. Pro pěstounku je toto nesmírně obtížné s ohledem na
vnučky, které kontakt s matkou vyžadují, ptají se na ni a bývají potěšeny
její přítomností, která je stále velmi sporadická. Pěstounka bývá klíčovou
pracovnicí při konzultacích emočně velmi podporována, oceňována za
přístup k vnučkám, za schopnost zvládat dlouhodobě náročnou situaci.
Motivována setrvat ve své roli pěstounky nadále, pro dívky je nezastupitelná, je pro ně jistotou a bezpečím, které velmi potřebují. I přes složité
životní začátky jsou dívky u babičky spokojené, veselé a šťastné. Klíčová
pracovnice zde plní roli podporujícího, doprovázejícího pracovníka, který
pěstounku motivuje, oceňuje, sdílí s ní starosti i radosti související nejen s výchovou dětí, vysvětluje složitosti závislostního chování, umožňuje
vhled do této problematiky, umožňuje pochopení, je jí oporou.
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Př íběh S oni (59 let)
Paní Soňa žije se svou rodinou v Lahošti. Pěstounkou je teprve čtvrtým
rokem, ovšem Dominika, kterému je 17 let, už má ve své péči od jeho
narození, kdy ho jeho matka zanechala v porodnici. Jeho otec o něj nikdy
nejevil příliš velký zájem. O Dominika se stará pěstounka v rámci širší
rodiny, kdy i další členové rodiny pomáhají s výchovou a zabezpečením
všeho důležitého. Pro Soňu je nejdůležitější blízká vazba na svou snachu,
která Soně vypomáhá především se čtením dokumentů a vyřizováním
potřebných záležitostí na úřadech. Paní Soňa sama číst a psát neumí.
Paní Soňa je klientkou služby Doprovázení pěstounů třetím rokem.
Od začátku trvání dohody o výkonu pěstounské péče se klíčové pracovnici, i přes značnou nedůvěru, podařilo s rodinou navázat kooperující
vztah. Díky vzájemné spolupráci se Soně podařilo několik důležitých záležitostí. Dominik po dokončení základní školy nastoupil a nyní pravidelně navštěvuje Střední odbornou školu, obor prodavač. Škola ho baví a
má tolik potřebnou podporu pro studium ze strany rodiny. Služba Doprovázení pěstounů komunikuje v zájmu Dominika i se školou, klíčová
pracovnice má tak možnost vysvětlovat vše důležité osobně paní Soně
tak, aby všemu dobře rozuměla. Dominik postupem času také získal ke
klíčové pracovnici důvěru, což pro něj není vzhledem k jeho psychickým
obtížím vůbec jednoduché. Díky tomu se projevilo jeho přání setkat se se
svým bratrem, což se následně také podařilo.
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PŘEDŠKOLNÍ KLUB KLUBÍČKO – CENTRUM PRO RODINU
Nezisková organizace Květina, z. s. poskytovala od května 2015 do čer- Aktivity služby vedoucí k naplňování cílů:
vence 2016 ambulantní službu s názvem Předškolní klub Klubíčko – CenVzdělávací (edukativní) aktivity
trum pro rodinu.
Edukativní aktivity pomáhaly dítěti získat či rozvinout osvojené znalosti a
dovednosti. Edukativní aktivity byly zaměřeny na rozvoj a upevnění přeKde byla služba poskytována
devším těchto oblastí: hrubá a jemná motorika, grafomotorika, kresba,
Mírová 218/6, 417 03 Dubí III – Pozorka
zrakové vnímání a paměť, sluchové vnímání a paměť, vnímání prostoru,
vnímání času a orientace v čase, rozvoj řeči, rozvoj artikulačních dovedPoslání
Posláním ambulantní služby bylo prostřednictvím vzdělávacích, volnoča- ností a matematické představy.
sových a zájmových aktivit zajistit předškolní vzdělání těm dětem, které
Výtvarné a tvořivé aktivity
z různých důvodů nenavštěvovaly běžná předškolní zařízení.
Výtvarné a tvořivé aktivity se zaměřovaly především na rozvoj zručnosti a
rozvoj jemné motoriky.
Pro koho tu jsme / Komu byla služba určena
Služba byla primárně určena dětem předškolního věku (3 – 6 let), které
nenavštěvovaly běžné předškolní zařízení (mateřskou školu, přípravný Hudební a pohybové aktivity
ročník základní školy), přestože by z hlediska věku a svých schopností, Pohybová cvičení, pohybové hry posilující hrubou motoriku. Pomocí zpěznalostí a dovedností mohly této formy předškolní péče využít. Cílovou vu, básniček a hrou na hudební nástroje byly rozvíjeny řečové dovednosskupinou služby byly děti žijící v prostředí sociálního vyloučení či sociál- ti, artikulace, rozvoj sluchového vnímání a paměti.
ním vyloučením ohroženého prostředí na území města Dubí. Sekundárně
pak byla služba určena rodičům či osobám pečujícím o dítě navštěvující Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
V rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím docházelo
Předškolní klub Klubíčko.
k návštěvám dubských mateřských škol, probíhaly společné aktivity. Dále
probíhaly výlety, exkurze a aktivity mimo prostory předškolního zařízení.
Čeho chceme dosáhnout
Hlavním cílem Předškolního klubu Klubíčko bylo zvýšení předpokladu
úspěšného zapojení dětí žijících v prostředí sociálního vyloučení do hlav- Rozvoj sociálních dovedností, samoobsluhy
ního vzdělávacího proudu. Zvýšit možnost dětí zapojit se do běžných V dané oblasti byl kladen důraz především na dodržování řádu a stapředškolních zařízení (mateřské školy, přípravné ročníky základních škol). novených pravidel Předškolního klubu Klubíčko - udržovat pořádek ve
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třídě, rozvíjet sebeobsluhu u dítěte (tzn. samostatné použití toalety, hygienické návyky, samostatně se obléci, svléci). Naučit se poslouchat a
plnit pokyny autority, umět pracovat samostatně, ale zároveň také umět
spolupracovat s ostatními dětmi. Navyknout si pravidelné docházce do
předškolního klubu.

dětmi navštěvující MŠ Cibuláček. K 31. 7. 2016 došlo k ukončení činnosti
poskytované služby Předškolní klub Klubíčko – Centrum pro rodinu bez
další návaznosti.
Pár statistických dat

Kdy bylo možné klub navštěvovat
• Maximální kapacita klubu: 15 dětí
Klub byl v provozu každý všední den od 8:00 do 11:00 hodin. Čtvrtek byl • Maximální denní kapacita klubu: 12 dětí
navíc otevřen také rodičům formou otevřeného Klubu pro rodiče.
• Počet klientů celkem: 11
• Počet spolupracujících rodin celkem: 9
Co bylo během provozu klubu dobré a co nám naopak činilo potíže? • Počet klientů, jež ukončili spolupráci z důvodu nástupu do MŠ: 1
V roce 2016 se zápisu do mateřských škol zúčastnily dvě děti, z toho jed- • Počet klientů, jež ukončili spolupráci z důvodu změny trvalého bydliště: 2
no nastoupilo již od června 2016 do MŠ Cibuláček. Druhé i přes veškerou • Počet kontaktů celkem: 398
motivaci pracovníků Předškolního klubu Klubíčko, Terénního programu
Květina a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina ve školním roce 2016/2017 do mateřské školy nenastoupilo. Rodič se s dítětem
k zápisu do mateřské školy sice dostavil, nicméně starší sourozenec by
měl nastoupit od září 2016 do přípravného ročníku ZŠ Dubí 1 – Pozorka,
proto se rodina rozhodla nástup odložit na následující rok. Celkem 7 dětí
se v lednu 2016 zúčastnilo zápisu do přípravného ročníku ZŠ Dubí 1 – Pozorka. Všechny děti byly přijaty a od září 2016 nastupují do zmíněného
přípravného ročníku. Vzhledem k tomu, že projekt nebyl na období leden
– červenec 2016 finančně podpořen v takové výši, jak bylo při podání
projektu žádáno, nutně došlo jak k personálnímu omezení Předškolního
klubu Klubíčko, tak také k omezení aktivit mimo prostory klubu. Z těchto
důvodů bylo značně ztíženo i nadále realizovat aktivity v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a společné aktivity s mateřskými školami města Dubí v takové intenzitě, jako tomu bylo v předchozím pilotním projektu. I přesto se v daném období podařila navázat
spolupráce s MŠ Cibuláček, kdy děti z Předškolního klubu Klubíčko měly
možnost mateřskou školu opět navštívit a zúčastnit se aktivit společně s
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Př íběh Pa v líka (5 let)
Pavlík začal navštěvovat Předškolní klub Klubíčko v září 2015. Při nástupu
do předškolního klubu měl Pavlík značné problémy s chováním, nerespektoval pokyny pracovnic klubu, nedodržoval stanovený řád a pravidla
Klubíčka. Pavlovi dělalo značný problém udržet pozornost po celou dobu
provozu, zúčastnit se společných aktivit, dokončit samostatně úkol, jenž
mu byl zadán. Spolupráce byla zpočátku velmi obtížná, nedodržování
pravidel Klubíčka a neustálé neuposlechnutí pracovnic narušovalo společné aktivity. Na základě získaných poznatků byl Pavlíkovi sestaven individuální plán zaměřený na následující oblasti grafomotoriky, zrakového
vnímání a paměti, vnímání prostoru a času, řeči, sociálních dovedností a
sebeobsluhy.
Díky aktivitám v Předškolním klubu Klubíčko, které byly zaměřeny na problematické oblasti, došlo ke značnému zlepšení ve všech oblastech, jež
byly stanoveny v individuálním plánu Pavlíka. Pavel si postupem času
osvojil pravidla a režim předškolního klubu, byl aktivní. Pavel měl zpočátku problém vypracovat úkol podle zadání, býval zbrklý, což se projevilo
ve výsledku. Postupně se učil pracovat jak samostatně, vypracovat úkol
v klidu a nepospíchat, také se zlepšila Pavlova spolupráce s ostatními
dětmi ve skupině, začal se aktivněji zapojovat do společných aktivit (např.
společná výtvarná či tvořivá činnost, společné pohybové hry, přednes
básniček či zpěv).
Všechny cíle individuálního plánu rozvoje dítěte byly postupně naplněny.
V oblasti grafomotoriky došlo ke zlepšení, Pavel se naučil správnému
držení tužky, základní geometrické tvary se snažil nakreslit podle předlohy. Také v oblasti zrakového vnímání a paměti došlo k velkému posunu. Pavel zpočátku neuměl pojmenovat barvy, neuměl přiřadit barvu
k předmětu. Součástí aktivit předškolního klubu jsou edukativní aktivity
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zaměřující se na problematické oblasti každého dítěte. Díky pravidelným
edukativním aktivitám, které byly v případě Pavla zaměřeny především
na poznání a pojmenování základních barev, se Pavel naučil pojmenovat
a přiřadit základní barvy. Také v ostatních oblastech individuálního plánu
došlo k pokroku, jak v rámci orientace levá/pravá strana, tak též v oblasti
řečových dovedností (Pavel již dokázal říci nejen své jméno, ale také jména svých sourozenců a rodičů). I přes to, že se u Pavlíka i nadále občas
objevovaly problémy s uposlechnutím pokynů pracovnic, od nástupu do
Předškolního klubu Klubíčko došlo k výraznému posunu a Pavel si postupně osvojil pravidla a režim klubu.
Celkově došlo u Pavlíka k pozitivnímu pokroku, rozvoji dovedností, znalostí a návyků. Pavel se v roce 2016 zúčastnil zápisu do přípravného ročníku ZŠ Dubí 1 – Pozorka a od září nastoupil do přípravného ročníku.
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FINANČNÍ ZPRÁVA

FINANČNÍ ZPRÁVA
Náklady a výnosy Květina, z. s. (1-12/2016)

Náklady organizace: 4.427.096,Osobní náklady včetně odvodů
Spotřeba materiálu

Výnosy organizace: 4.427.092,3.236.332,-

Úroky

398.423,-

622,-

Provozní dotace

40.000,-

Spotřeba energií

58.476,-

Přijaté dary

220.930,-

Opravy a udržování

29.389,-

Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

120.000,-

Cestovné

14.686,-

Dotace Ústecký kraj

1.371.888,-

Dotace ESF ČR

1.857.982,-

Náklady na propagaci

2.335,-

Služby

682.133,-

Odpisy

11.366,-

Daně
Ostatní náklady, bankovní poplatky –

Příjem klienti
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

6.570,809.100,-

- 10.700,4.656,-
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P ODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na
činnosti neziskové organizace. Dále pak děkujeme Všem, kteří také v
tomto roce přispěli k chodu naší organizace, k možnosti zachování jejích
profesionálních i materiálních kvalit. Vložené důvěry v nás a námi realizovanou činnost se velmi ceníme a vážíme. Děkujeme sponzorům, dárcům, donorům i jednotlivým osobám, bez nichž by naše aktivity nemohly
být realizovány.
Zejména bychom rádi poděkovali těmto institucím a subjektům:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domov pro seniory Chlumec
Jednotlivé základní a mateřské školy ve městě Dubí
Magistrát města Teplice, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a další
Město Dubí
Městská policie Dubí
Město Teplice
Městský úřad Dubí, Odbor školství a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oblastní charita Teplice
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Společnost CzechPak Manufacturing s.r.o.
Úřad práce, kontaktní pracoviště Teplice a Krajská pobočka
Ústeckého kraje
• Ústecký kraj, Krajský úřad Ústeckého kraje
• Plynomont Teplice s.r.o.
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