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SLOVO ÚVODEM

Jako každý rok se zamýšlím nad tím, co vše bych zde ráda sdělila, jakým způsobem co do obsahu, tak i do hloubky. Je to již několikátý rok, kdy se mi hlavou honí
myšlenky na to, co bylo pro naši organizaci v minulém roce podstatné, co pro nás
bylo přínosné či naopak lehce zdrcující. Nechci znít pateticky, nechci vyznívat pesimisticky či vyčerpaně, ale upřímně si musím přiznat, že poslední roky jsou pro
naši organizaci spíše těžší.
Jako každý rok se naše organizace, ostatně jako většina neziskových organizací,
potýkala s finančními potížemi. Námi poskytované činnosti se přirozeně rozšiřují
a možnost zaštítit dané služby finančními toky je stále obtížnější. I tak se nám zdařilo zachovat nastavený standard poskytovaných služeb v šíři, která byla i v letech
minulých a navíc rozšířit naši činnost i do oblastí, kde jsme doposud nepůsobili.
Tím myslím, že kromě poskytování sociálních služeb v podobě nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež a terénních programů, jsme tento rok vstoupili i do
oblasti poskytování výkonu sociálně právní ochrany dětí v lokalitě města Duchcova a do preventivních aktivit v oblasti drogové kriminality ve městě. Jedná se
o činnosti, které logicky doplňují služby dosavadní. Všechny tyto kroky se nám
podařilo zvládnout i přes značné personální obtíže, které jsou spojené se značnými nároky na profesní a osobnostní kvality zaměstnanců, potřebu udržet si odstup
od dění, které loňský rok výrazně ovlivnilo naši práci, naši vůli a sílu poskytovat
služby v tomto městě.
Vzhledem k událostem, které Duchcov provázely celý loňský rok, kdy situace na
obou stranách společnosti oscilovala mezi mezními hranicemi chování a potřebou
najít viníka občanské nespokojenosti, byla naše práce vysilující a často provázená
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pocity zmaru. Ani tento rok se nám nepodařilo přesvědčit představitele města Duchcova o smyslu a významu námi realizovaných služeb, a to především s obyvateli
sociálně vyloučených lokalit či lokalit, které tyto znaky vykazují. Naše organizace
se dostala do myšlenkového konfliktu s představiteli městských orgánů ohledně
představy a strategie řešení vyhrocené situace ve městě. Dá se říci, že zpětně tento stav hodnotím jako nejtěžší za poslední 3 roky naší činnosti. Samozřejmě se
i v této těžké době našli osoby chápající, spolupracující či snažící se porozumět
smyslu a efektivitě našich služeb. Těmto osobám a institucím patří náš velký dík.
Touto cestou bych tedy ráda poděkovala především všem zaměstnancům, kteří
přes veškeré obtíže měli snahu co nejkvalitněji a s vysokým nasazením poskytovat
kvalitní služby a být tak nápomocni k řešení nelehké situace jednotlivých klientů.
Dále bych zde ráda poděkovala i všem těm, kteří projevili snahu s námi diskutovat o problémech, o možných řešeních, které souvisejí se sociálním vyloučením.
Samozřejmě bych zde ráda zmínila své díky i všem podnikatelským subjektům za
jejich finanční podporu, která napomohla tuto obtížnou dobu ustát a nepovolit na
kvalitě námi poskytované práce. Jejich soupis, jakož i podrobnější popis poskytovaných služeb, aktivit a realizovaných projektů, si můžete přečíst v této výroční
zprávě věnované roku 2013.
Mgr. Barbora Bočková
Statutární zástupce organizace
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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.cz, info@oskvetina.cz, +420 721 568 898
Statutární zástupce: Mgr. Bočková Barbora
Občanské sdružení Květina datuje svůj vznik k 9. srpnu 2006. Založením této organizace reagujeme na potřeby teplického regionu.
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.

LIDÉ V ORGANIZACI (stav k 31. 12. 2013)
Rada sdružení:
•

Mgr. Barbora Bočková – předsedkyně sdružení, statutární zástupce organizace

•

Tomáš Vejražka
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•

Ing. Kateřina Bočková

•

Dušan Valjent

Zaměstnanci organizace:
•

Mgr. Barbora Bočková – vedoucí zařízení, sociální pracovnice
NZDM Klub Květina
Terénní programy Duchcov

•

Bc. Veronika Klaus Horčíková – sociální pracovnice
NZDM Klub Květina
Terénní programy Duchcov
výkon sociálně právní ochrany dětí

•

Petra Šantrůčková – v organizaci od července 2013, pracovník v sociálních
službách
NZDM Klub Květina

•

Štefan Horvát – v organizaci od března 2013, pracovník v sociálních službách
NZDM Klub Květina

•

Bc. Lucie Bradnová – v organizaci do června 2013, sociální pracovnice
NZDM Klub Květina

•

Štefan Tomáš – pracovník v sociálních službách
Terénní programy Duchcov

•

Petra Krugerová – v organizaci od srpna 2013, pracovník v sociálních službách
Terénní programy Duchcov

•

Mgr. Marta Doležalová – v organizaci od listopadu 2013, sociální pracovnice
výkon sociálně právní ochrany dětí

A dále externí zaměstnanci, kteří se podíleli na realizaci projektů, vedení řečového
kroužku a realizaci prázdninových pobytů.
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Výtvarné činnosti uživatelů
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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
Občanské sdružení Květina poskytuje 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, pro výjezdní akce využívané sídlo o. s. –
Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova
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 dílčí cíle
služby, které jsou:
• 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.
12

• Pomoc v oblasti uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
• 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.
Aktivity služby vedoucí k naplňování cílů:
Sociálně terapeutické činnosti – jedná se zejména o individuální pohovory s uživateli
služby, jež si kladou za cíl řešit nepříznivou sociální situaci uživatele, a to pomocí
tvorby individuálního plánu, který má jasně vydefinované cíle a kroky přispívající
k řešení této sociálně nepříznivé situace. Individuální plán je zpracován s každým
registrovaným uživatelem služby. K jeho revidování, úpravě či vzniku nového individuálního plánu dochází zpravidla do 4 měsíců od jeho vytvoření ve spolupráci
garanta uživatele se samotným uživatelem služby.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – jedná se o stěžejní část nabízených
aktivit, které zahrnují všeobecné volnočasové aktivity, organizované zájmové
kroužky (čtenářský kroužek, kroužek deskových her, kroužek řečových dovedností,
poznávací kroužek, kroužek vaření, kroužek boxu, kroužek výtvarný a taneční, při
výjezdních akcích výuka jezdectví), klubové soutěže (např. DADIMU, MISS Klubu
Květina, Roma Talent) a edukativní hry, odborné besedy, pomoc s technickým zabezpečením chodu klubu (úklid), doučování, cílenou přípravu na budoucí uplatnění.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – jedná se o zprostředkování pravidelných výjezdů do místa sídla organizace, výletů, víkendového pobytu,
terapeutických pobytů, pořádání romského tanečního festivalu, účast na romských
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tanečních festivalech (např. výlet do úštěckého Muzea čertů, do Ústí nad Labem na
Větruši, do Teplic, do Muzea romské kultury v Brně, do Prahy, účast na festivalu v Obrnicích, účast na fotbalové pouliční lize v Kadani), realizace drobných nákupů, apod.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – jedná se o zajištění širší koordinace služeb organizace, zapojení do řešení
klientovi zakázky také terénního programu organizace či spolupráce s terénní
pracovnicí města Zlatuší Tomášovou. Ti spolupracují v dané věci s rodinou klienta
a případně dalšími institucemi.
Provozní doba:
Pondělí: herna: 14:00 – 18:30; čtenářský kroužek: 15:00 – 15:30; kroužek
deskových her: 16:00 – 17:30; doučování, tvorba domácích úkolů, individuální
pohovory: 14:00 – 19:00
Středa: herna: 14:00 – 18:30; čtenářský kroužek: 15:00 – 15:30; kroužek řečových dovedností: 17:00 – 18:00; doučování, tvorba domácích úkolů, individuální
pohovory: 14:00 – 19:00
Čtvrtek: herna: 14:00 – 18:30; poznávací kroužek: 15:30 – 16:30; kroužek vaření/
boxu: 16:30 – 18:30 (střídání po týdnu, realizace od října 2013); doučování, tvorba
domácích úkolů, individuální pohovory: 14:00 – 19:00
Pátek: herna: 14:00 – 18:30; výtvarný kroužek: 15:00 – 16:30; taneční kroužek: 16:30
– 18:00; doučování, tvorba domácích úkolů, individuální pohovory: 14:00 – 19:00
V období květen 2013 – září 2013 došlo k úpravě časového harmonogramu realizovaných aktivit vzhledem k pravidelným výjezdům do místa sídla organizace (kroužek
jezdectví/outdoorové aktivity) následujícím způsobem:
Pondělí: výjezd do místa sídla organizace: 14:00 – 18:30
Ostatní dny beze změny
Úspěchy a problémy provázející realizaci služby:
Vzhledem ke skutečnosti, že v lokalitě působíme dlouhodobě, je naše zařízení v povědomí klientů i jejich rodičů.
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Velice kladně hodnotíme zájem rodičů o aktivity, které jsou v klubu dětem poskytovány, a dobrovolné zapojení rodičů do nadrámcových aktivit, které jsme v roce
2013 realizovali. Také stále udržujeme výbornou spolupráci s terénní pracovnicí
města Duchcova paní Zlatuší Tomášovou.
Kladně hodnotíme navázanou spolupráci s Domem kultury v Duchcově (s uživateli
služby jsme se účastnili vystupování v kulturním domě, na Casanovských slavnostech
a rozsvěcení vánočního stromu).
Určité problémy při realizaci projektu zaznamenáváme ze strany samosprávy. I nadále
se naše organizace podílí na komunitním plánovaní. Ve spolupráci s městem jsme
se zúčastnili řešení problematiky v oblasti prevence kriminality, kde jsme členem
odborné pracovní skupiny města. Na základě projektu prevence kriminality, který
město Duchcov předložilo Ministerstvu vnitra ČR, byly v roce 2013 realizovány dva
terapeutické pobyty pro děti z nízkoprahu. V oblasti preventivních aktivit pokračujeme ve spolupráci s Městskou policií v Duchcově. Dále se snažíme rozvíjet efektivní
spolupráci s jednotlivými odbory městského úřadu v Duchcově a s vedením města.
Zde se nám toto ne vždy daří, velký vliv měla série protiromských demonstrací,
které Duchcovem zmítaly na základě květnového útoku na manželský pár z lokality.
Statistika:
• počet uživatelů (s uzavřenou dohodou o poskytování služby) celkem: 92
• počet zájemců o službu k 31. 12. 2013: 72
• počet odmítnutých zájemců v roce 2013 (z důvodu nespadání do cílové skupiny
vzhledem k věku): 2
• počet kontaktů celkem: 7 356
Zrealizováno aktivit:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 12 864
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 293
• sociálně terapeutické činnosti: 239
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí: 2
15

Příklad dobré praxe:
Tadeáš (12 let)
Žije s babičkou a dědečkem a starším bratrem. Matka pracuje mimo republiku,
protože nechtěla syny vytrhávat z prostředí, kde vyrůstali a kde zaměstnání nemohla najít, odjela sama a s oběma je v pravidelném kontaktu, volají si a matka je
sporadicky navštěvuje. Tadeáš má dvě nevlastní sestry, které žijí s otcem, který se
s Tadeášem a bratrem nevídá. Rodina žije v soukromém domě v sociálně vyloučené
lokalitě, během roku babička v rámci svých finančních možností zútulňovala byt,
kde žijí. Tadeáš dříve navštěvoval základní školu, nyní je na základní škole praktické v šesté třídě. Prospěch má dobrý, i přesto, že cílené doučování nepotřebuje,
rád v klubu s pracovníky tvoří domácí úkoly a v případě potřeby využije doučování
učiva, kterému neporozumí.
V rámci individuálního plánování byla Tadeášovi nabídnuta možnost navštěvovat
některý z kroužků v místním domě dětí a mládeže. Během doby, po kterou se
s Tadeášem pracuje v rámci Klubu Květina i využil návštěvu domu dětí a mládeže,
ale sám není dostatečně sebevědomý a do určité míry odvážný, služby domu dětí
využívat. Také se potýká s finančními limity rodiny.
Do klubu chodí Tadeáš skoro dva roky, využívá široké spektrum aktivit, které klub
nabízí. Rád se zapojuje do kroužků, pravidelně využívá taneční místnost a počítač.
Je rád středem pozornosti, vytváří si okruh přátel a tím posiluje sociální kompetence.
Postupně během doby, po kterou dochází do klubu, si vytvořil vztah s pracovníky
zařízení, pravidelně se jim svěřuje s každodenními zážitky i problémy, které ho trápí.
Spolu s pracovníky hledá řešení těchto problémů. Velmi rád nabízí svoji pomoc při
každodenním chodu klubu, tzn. že pomáhá s úklidem, s přípravou nadrámcových
aktivit i se zapojením mladších uživatelů. Během docházky do klubu, mívá udělovány sankce za porušování pravidel velmi sporadicky, naopak často upozorňuje na
porušení ze strany jiných uživatelů.
Tadeáš je hyperaktivní, rád si rozšiřuje obzory, s klubem vyjíždí pravidelně na výlety,
do míst, které by vzhledem k finanční situaci rodiny nemohl navštívit. Je zvídavý,
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účastní se přednášek a edukativních besed, často klade dotazy a chce znát odpovědi.
Je potřeba, aby měl možnost smysluplně a aktivně trávit volný čas a být v kontaktu
s vrstevníky a širším okolím. Klub Květina mu poskytuje nejen podporu v oblasti volného času a vzdělávání, ale je také útočištěm, kde může hledat podporu a porozumění.
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Terénní programy Duchcov
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 – 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 je 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 je určena
uživatelům od 16 let.
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.
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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.
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 byla každé pondělí – pátek od 8:30 do 17:00. V ojedinělých případech je služba poskytnuta se souhlasem vedoucího pracovníka mimo
provozní dobu SS (krizové situace vyžadující okamžité řešení).
Úspěchy a problémy provázející realizaci služby:
Realizace sociální služby v době trvání projektu uplatňovala multidisciplinární přístup.
Opakovaně se osvědčila existence kontaktního místa programu v oblasti s největším
počtem sociálně vyloučených obyvatel. I přes obtíže ve spolupráci s vedením města
Duchcova jsme spolupracovali s terénní pracovnicí města paní Zlatuší Tomášovou,
jež se zaměřuje na řešení společné problematiky. Tato spolupráce byla na velmi
dobré úrovni a napomáhala k dosažení definovaných cílů jednotlivých uživatelů
služby a služby samotné. Na poskytování sociální služby mělo jako v předchozím
roce významný vliv samotné město Duchcov. Realizace služby v mnoha ohledech
narážela na problematiku postojů města v oblastech školství, v oblasti bydlení, apod.
Postoj města Duchcova k řešení problémů související s oblastí integrace romské
komunity vygradoval protiromskými akcemi v létě hodnoceného roku. Spouštěčem
k těmto akcím byl medializovaný útok na manželský pár žijící v lokalitě. Následné
uplatňování principů kolektivní viny a počáteční naprostá nekomunikace s místními romskými obyvateli oddálila potřebnou stabilizaci dění v Duchcově. Z pohledu
realizátora, zmíněné v mnoha ohledech znesnadňuje a znesnadňovalo dosažení
cílů sociální služby Terénní programy Duchcov. Limity jsou mnohdy také na straně
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obyvatel, nicméně v daných případech, při práci s motivovanými uživateli sociální
služby jsme často naráželi na problematické kroky samosprávy. I přesto, že je realizace sociální služby v tomto kontextu značně obtížná, právě z uvedeného důvodu
je nezbytná pro obyvatele lokality.
Statistika:
Základní kvantitativní údaje za rok 2013:
• Počet evidovaných uživatelů služby: 44
• Počet kontaktů evidovaných uživatelů: 1392
• Počet kontaktů všech uživatelů: 2489
• Počet intervencí: 1009
Příklad dobré praxe:
Lenka (49 let)
Paní Lenka je uživatelkou služby již rok a půl, žije se svým manželem v sociálně
vyloučené lokalitě města Duchcova, má syna Alberta, který je dlouhodobě v pěstounské péči. Syn byl do pěstounské péče umístěn na základě rozhodnutí soudu
z důvodu hospitalizace manželů spojenou se zdravotními obtížemi, jež rodině plně
neumožňovali se v dostatečné míře o syna starat, situace byla dále komplikována
nevyhovujícími bytovými podmínkami a ekonomickou situací rodiny.
Za pomoci terénních pracovníků se podařilo pro paní Lenku a jejího manžela získat od Správy majetku města Duchcova nové vyhovující bydlení, pracovníci také
podpořili paní Lenku přímo při stěhování, které pro ni bylo velice těžké zvládnout,
protože manžel byl v té době hospitalizován.
Stav věci zkomplikovala dlouhodobá návštěva bývalého manžela paní Lenky a jeho
rodiny, protože v bytě zůstávali nepřiměřeně dlouho a nepodíleli se na úhradách
za energie. Terénní pracovníci nabízeli pomoc a asistenci na Policii ČR, ale toto
paní Lenka odmítla. Návštěva se protáhla na neúnosných 5 měsíců a zanechala
v rodinných financích paní Lenky velké dluhy na energiích. K těmto dluhům bylo
nutné připočíst již původní ekonomické problémy vzniklé z nerozumných úvěrů.
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Terénní pracovníci pomohli paní Lence veškeré finance zmapovat, aktivně s manželi komunikovali na téma pravidelného splácení a snažili se u věřitelů domluvit
únosné splátkové kalendáře. Jedním z východisek z tak neutěšené finanční situace
byl příslib dědictví po otci paní Lenky, toto se však nevlastní matka paní Lenky
z nepochopitelných důvodů bránila vyplatit. Terénním pracovníkům se za právní
podpory a komunikace s notářkou a katastrálním úřadem v obci, kde nevlastní
matka žije, podařilo dědictví vymoci a díky němu uplatit nemalou část dluhů, čímž
se výrazně zlepšila ekonomická situace rodiny.
Terénní pracovníci taktéž sledovali zdravotní stav manželů a komunikovali s nimi
o nutnosti pravidelných lékařských prohlídek a vhodné medikaci v mezích jejich
ekonomických možností.
Po celou tuto dobu probíhala komunikace se synem z větší míry telefonicky a písemně.
K osobním návštěvám došlo minimálně, zejména z ekonomických důvodů, neboť
je syn vzdálen cca 400 km a pěstounská rodina zatím neusnadňuje zintenzivnění
vzájemného kontaktu (rodič – dítě). Snahou terénních pracovníků aktuálně je
prostřednictvím Oddělení sociální právní ochrany dětí obnovit také osobní kontakt
se synem.
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DALŠÍ ČINNOSTI
ORGANIZACE

Výkon sociálně právní ochrany dětí
V letošním roce jsme zahájili poskytování služeb na poli výkonu sociálně právní
ochrany dětí. Tuto činnost jsme zahájili v dubnu 2013, kdy jsme získali pověření
Krajského úřadu Ústeckého kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí na území
Duchcova a Dubí ve smyslu § 48 a následujícího zákona č. 359/1999 Sb., a to v
rozsahu:
• 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
• Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti
• 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

Prázdninové pobyty
Ve spolupráci s městem se spolupodílíme na řešení problematiky v oblasti prevence
kriminality, kde jsme členem odborné pracovní skupiny města. Na základě projektu
prevence kriminality, který město Duchcov předkládá na Ministerstvo vnitra ČR, se
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v roce 2013 zrealizovaly dva terapeutické 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, či se sami podílejí na páchání trestné činnosti. Jednalo se již o třetí kolo tohoto typu aktivity. Byly pojímány jako socioterapeutické
a probíhali v období letních prázdnin v Krušných horách.

Každej svého štěstí
Projekt byl financován z dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR „Prevence drogové
kriminality v příhraničí“. Projekt byl zaměřen na tvorbu a realizaci preventivních
aktivit pro žáky základních škol a to konkrétně pro žáky 7. - 9. ročníků. Základní
ideou projektu bylo působení na žáky základní školy jiným způsobem než klasickými přednáškami, které se v nynější době již míjejí účinkem. Naším cílem byla
tvorba a následná realizace uceleného souboru tématických sezení, zaměřených na
rozvoj a posílení osobnosti. Kurz byl zaměřen na sebepojetí, sebepřijetí, ujasnění
si svého postoje ve společnosti, můj postoj k závislostem – spojený se základními
informacemi o právních aspektech a umění čelit a odmítat. Přidanou hodnotou
projektu byla poté i tvorba a instalace „schránek důvěry“, jejichž smysl spočívá
v anonymní možnosti sdělení týkající se problematiky drog a drogové kriminality či
dalšího výskytu kriminálního chování ve městě. V této věci byla navázána spolupráce
s Městskou policií Duchcov.

Tančíme a prezentujeme romskou kulturu
Projekt má 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 působícího při NZDM Klubu Květina v Duchcově. Kroužek se zaměřuje na vzdělávání v oblasti romských tradic, tradiční romský
tanec i hudbu a romskou kulturu jako takovou. Znalosti, dovednosti a schopnosti
získané během společné práce byly prezentovány veřejnosti. V roce 2013 se jednalo
o tato vystoupení:
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Taneční festival Khel‘iben hin
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• Taneční a hudební vystoupení v Kulturním domě v Duchcově
• Taneční a hudební vystoupení na Casanovských slavnostech v Duchcově
• Aktivní účast na 5. ročníku romského festivalu Savore Jekhetane, kde náš taneční
soubor získal 1. místo v improvizované soutěži tradičního romského tance
• Účast na akci Roma Pride 2013 v Praze
• Aktivní účast na festivalu s názvem Naše písně a tance 2013 v Chanově
• Aktivní účast na festivalu v Obrnicích s názvem Colours of rainbow
• Zpívání u rozsvícení vánočního stromku v Duchcově
Stěžejní částí projektu bylo zrealizování tanečního festivalu s názvem Khel‘iben
hin drom – Tanec je cesta. Jednalo se o 3. ročník této akce. Uskutečnil se dne 31. 8.
2013 a proběhl opakovaně jako open air akce v oblasti zvané duchcovský viadukt.
Akce se účastnilo cca 250 osob. Soutěžní části akce se tentokrát zúčastnilo pouze 6
tanečních souborů, z nichž většina byla místních. Důvodem této skutečnosti byly
protiromské nálady, se kterými se město potýkalo v létě roku 2013 a s tím spojené
obavy spolupracujících subjektů z Ústeckého kraje. I přes situaci v Duchcově proběhl
festival ideálním způsobem, akce se zdařila.

Rozumím tomu
Projekt byl zaměřen na děti, které neprospívají na běžných základních školách a jsou
tak ohrožené přestupem na školy praktické, a to nikoli z důvodu mentálního handicapu, ale z důvodu časté absence domácí školní přípravy, z důvodu méně podnětného
rodinného prostředí a z důvodu zanedbání předškolní výchovy. Projekt si kladl za
cíl udržet tyto děti v hlavním vzdělávacím proudu, zvýšit jejich sociální kompetence
a zlepšit jejich školní prospěch, včetně docházky do školy, prostřednictvím programu
pravidelného doučování přímo v jejich domácím prostředí. Projekt byl zaměřen
na děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich rodiče žijící ve městě
Duchcově. Cíl projektu se podařilo naplnit z 90%. Do projektu bylo zařazeno celkem
24 dětí. Užitečnost projektu byla založena na stěžejní aktivitě projektu, což je přímé
doučování uvedených dětí v jejich domácím prostředí. Pravidelnost doučování vedla
u části dětí ke zlepšení školního prospěchu, k zakušení pocitu úspěchu spojeného se
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Návštěva Muzea romské kultury v Brně
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vzděláváním, který se dříve neobjevoval. V souvislosti s realizací projektu docházelo
ke spolupráci terénních pracovníků v obci působících a ke spolupráci s místními
základními školami, zejména se Základní školou A. Sochora. Projekt navazoval na
pilotní realizaci z roku 2012. Z důvodů snížení nákladů na jeho realizaci byl realizován na dobrovolnické bázi. Během doby realizace projektu poptávka po doučování
převyšovala možnosti doučujících. Nepodařilo se nám v dostatečné míře zajistit
jejich počet, i přesto, že se do realizace projektu zapojilo celkem 10 dobrovolníků.
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FINANČNÍ ZPRÁVA

Náklady a výnosy Občanského sdružení Květina (1-12/2013)
Náklady organizace				

2.338.655,43 Kč

Osobní náklady včetně odvodů 			

1.317.123,00 Kč

Spotřeba materiálu				

312.112,00 Kč

Spotřeba enargií
Opravy a udržování

77.778,86 Kč
120.497,00 Kč

Cestovné

32.329,00 Kč

Náklady na propagaci

11.508,00 Kč

Služby
Daně a poplatky
Odpisy
Ostatní náklady, bankovní poplatky
Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Provozní dotace
Přijaté dary

429.852,57 Kč
6.800,00 Kč
27.590,00 Kč
3.065,00 Kč
2.353.440,88 Kč
61.000,00 Kč
319,88 Kč
82.700,00 Kč
354.800,00 Kč

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí

410.000,00 Kč

Dotace Úřadu vlády

740.000,00 Kč

Dotace Ministerstva kultury

20.000,00 Kč

Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

262.521,00 Kč

Dotace Ministerstva vnitra

60.100,00 Kč

Finanční podpora města Duchcova

82.000,00 Kč

Dotace Ústecký kraj
Úřad práce
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80.000,00 Kč
200.000,00 Kč

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. Zvlášť v letošním roce si
jejich důvěry v nás a naši činnost vážíme. Děkujeme sponzorům, dárcům, donorům
i jednotlivým osobám, bez nichž by naše aktivity nemohly být realizovány. V neposlední řadě děkujeme i všem těm, kteří se snaží stále zlepšovat životní podmínky
lidí ze sociálně vyloučených lokalit, čímž přispívají k toleranci a nekonfliktnímu
soužití odlišných kultur.
Zejména bychom rádi poděkovali:
Úřad vlády České republiky Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Ústecký kraj
Úřad práce, kontaktní pracoviště Teplice
CzechPakManufacturing s.r.o.
Severočeské doly a.s.
Město Duchcov
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