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1. Občanské sdružení Květina a jeho poslání 

    
   Občanské sdružení Květina datuje svůj vznik 9. srpna 2006. Založením této 
organizace reagujeme na potřeby teplického regionu. Jedná se o oblast s mnoha 
sociálními problémy: vysokou mírou nezaměstnanosti, vysokou kriminalitou, 
drogovou problematikou, prostitucí, atd..  
 

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

 

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

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

2. Sídlo Občanského sdružení Květina a jeho územní působnost 
 

   Občanské sdružení má své sídlo na adrese Jeníkov 74 v Oldřichově u 
Duchcova. Jedná se o obec nedaleko měst Duchcov (3 km) a Teplice (7 km). 
Svou působnost aktuálně zaměřuje na malé obce teplického regionu a Teplice 
nevyjímaje. 
 
 

3. Orgány sdružení a jejich organizační struktura 
 

   Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada, která je tvořena 
všemi členy občanského sdružení.  
 

   Dalším orgánem sdružení je rada, která je volena valnou hromadou. Její 
funkční období je pětileté a je tvořena 4 členy. Ta odvolává a volí ze svých členů 
předsedu sdružení, který je zároveň jeho statutárním zástupcem. Rada sdružení 
se zabývá vedením Občanského sdružení Květina a předpokládá se její zapojení 
do realizace jednotlivých projektů. 
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Rada sdružení: 

Bc. Bočková Barbora – předsedkyně sdružení, statutární zástupce organizace 
Vejražka Tomáš 
Ing. Bočková Kateřina 
Valjent Dušan 
 
 

4. Jakým směrem jsme se ubírali 
 

   Také v roce 2007 jsme se přesvědčili o potřebě se i nadále věnovat 
vydefinovanému poslání organizace iniciováním, přípravou a samotnou realizací 
prospěšných projektů určených zejména dětem. 
 

    V souvislosti s platností zákona o sociálních službách bylo nutné uvažovat o 
registraci konkrétní sociální služby, jež by umožňovala naplňovat i nadále poslání 
organizace, rozvíjet a zkvalitňovat její činnost a aktivity. 
 
 

5. Co se podařilo 
 

- Získat finanční prostředky na realizaci aktivit organizace. 
 

- Udržet spolupráci s Obcí Jeníkov a jejími představiteli. 
 

- Navázat spolupráci s Oddělením sociálně právní ochrany dětí Magistrátu 
města Teplice a se Základní školou v Teplicích Trnovanech. 

 

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

 

- Během měsíce března zahájit realizaci projektu s názvem Žít spolu!, jež 
umožnil pravidelná setkávání cílové skupiny s lektory projektu za účelem 
aktivního trávení volného času s cílem prevence sociálně nežádoucích jevů 
a sociální exkluze zúčastněných. Realizace projektu probíhala od jeho 
zahájení až do konce roku. 

 

- Úspěšně podstoupit proces registrací v souvislosti se zmiňovaným 
zákonem o sociálních službách, díky kterému jsme zřídili nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež – Klub Květina. 

 

- Požádat o finanční dotace na následující rok 2008 vládní instituce a další 
organizace prostřednictvím vypracovaných projektů. 

 
 

6. Co se nepodařilo 
 

- Zahájit spolupráci se Statutárním městem Teplice v souvislosti s nově 
poskytovanou sociální službou (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež). 

 

- Zavést ucelený systém standardů kvality sociálních služeb do praxe 
zařízení. 

 

- Najít a finančně pokrýt vhodný objekt přímo ve městě Teplice, kde by 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež působilo. 
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7. Plány pro následující rok 2008 
 

- Pokračovat v poskytování registrované sociální služby, zaměřit se na její 
kvalitu a zavést do praxe Standardy kvality sociálních služeb. 

 

- Finančně zabezpečit realizovanou službu a jednotlivé aktivity Občanského 
sdružení Květina. 

 

- Nalézt vhodný objekt ve městě Teplice pro sídlo nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež. 

 

- Udržet, rozvíjet a rozšířit spolupráci s institucemi zabývající se řešenou 
problematikou sociálně negativních jevů a sociální exkluzí. 

 

- Rozšířit členskou základnu sdružení 
 
 

8. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Květina 
 

     Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina poskytuje ambulantní služby 
sociální prevence. 
 

     Jedná se o službu jež napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení cílové skupiny. 
Cílem této služby je napomáhat k překonání nepříznivých sociálních situací a 
chránit cílovou skupinu a společnost před vznikem a šířením nežádoucích 
společenských jevů. 
 

     Ze služeb sociální prevence jsme poskytovatelé služeb Nízkoprahové centrum 
pro děti a mládež (§62). Toto zařízení poskytuje ambulantní služby dětem ve 
věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je 
zlepšit kvalitu jejich života 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. 
 
     Základní činnosti, které služba obsahuje jsou: 
 

- sociálně terapeutické činnosti: jedná se o činnosti, které vedou k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních schopností nebo dovedností podporují 
sociální začleňování cílové skupiny 

 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí: Jedná se o specifickou činnost sociální rehabilitace směřující 
k samostatnosti a nezávislosti klientů. Představuje pomoc při vyřizování 
běžných záležitostí, podporu či pomoc při obnovení kontaktu s rodinou a při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování cílové skupiny. 

 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: Tyto činnosti představují 
zajištění podmínek a realizaci společensky žádoucích a přijatelných 
volnočasových aktivit, pracovně výchovnou činnost s dětmi, nácvik a 
upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání. 

 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: realizace aktivit 
umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávající se ve společenském 
prostředí. 

Provozní doba Klubu Květina v roce 2007 
Každé pondělí od 16:00 do 19:00 v místě sídla Občanského sdružení Květina. 
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Kontakt  
Klub Květina 
Sídlo: Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 
Tel.: +420 721 568 898, www.oskvetina.ic.cz, oskvetina@centrum.cz  
Kontaktní osoba: Bc. Bočková Barbora 

Foto 
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9. Finanční zpráva za rok 2007 
Náklady organizace za rok 2007 186.222,00 Výnosy organizace za rok 

2007 
199.181,84 

Mzdy 79.950,00 Nadační příspěvky 164.240,00 
Služby  29.226,50 Sponzoři a dárci – peněžní dary 10.500,00 
Materiálové náklady  74.873,50 Sponzoři a dárci – věcné dary 24.410,40 
Jiné náklady (bankovní poplatky) 2.172,00 Dotace z veřejných zdrojů 0,00 
  Ostatní výnosy (úroky) 31,44 

 
 

10. Poděkování 
 

   Děkujeme všem, kteří se podílejí na činnosti občanského sdružení, všem kteří 
nás podpořili a podporují, sponzorům, dárcům, a příznivcům. 
   Realizované aktivity byly uskutečněny na základě finanční či věcné 
podpory uvedených:  
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� Velvyslanectví Nizozemského království v Praze 
� Komunitní nadace Euroregion Labe 
� Nadační fond J&T 
� Ideal Standard s.r.o. 
� Nadace Preciosa 

   Dále děkujeme spolupracujícím organizacím: 

� Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Teplice 
� Speciální základní škole v Teplicích – Trnovany 
� Obci Jeníkov 

  

 


