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1. 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 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. 
 

2. Zaměření naší činnosti  
 

V roce 2009 se nám zejména na základě navázané spolupráce s romskou koordinátorkou pro Ústecký 
kraj podařilo zahájit preventivní aktivity pro děti a mládež v sociálně vyloučené oblasti města 
Duchcova. Tato skutečnost nás vedla k zaměření se na problematiku sociálně vyloučených lokalit 
v širším kontextu, což se následně projevilo v rozvoji sociálních služeb provozovaných naší organizací 
v dané lokalitě. I nadále jsme působili v místě sídla organizace ve stejném rozsahu jako v letech 
minulých. 
 

3. Co se podařilo 
 

� Získat finanční prostředky na realizaci aktivit organizace, jedná se zejména o registrovanou 
sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Květina. 

 

� Udržet a rozvíjet navázanou spolupráci s romskou koordinátorkou pro Ústecký kraj. 
 

� Zahájit spolupráci s městem Duchcov, s jejími představiteli a s odborem sociálních věcí a 
zdravotnictví. 

 

� Prezentovat aktivity a činnost sdružení dostupnými prostředky a tím oslovovat nejen cílovou 
skupinu, ale také širokou veřejnost. 

 

� Požádat o finanční dotace na provoz Klubu Květina pro rok 2010 vládní instituce a další 
organizace prostřednictvím vypracovaných projektů. 
 

� V závěru roku získat veřejnou zakázku na Podporu integrace romské komunity v Ústeckém 
kraji vyhlášenou Krajským úřadem Ústeckého kraje financovanou z Evropského sociálního 
fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  
 

� V této souvislosti provést registraci nové sociální služby s názvem Terénní programy Duchcov. 
Tato služba je opět zaměřena na sociálním vyloučením ohroženou oblast města Duchcova. 
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4. Co se nepodařilo 
 

 

� Rozšířit členskou základnu organizace. 
 

� Zajistit vhodnější objekt pro realizaci sociální služby Klubu Květina ve městě Duchcově. 
 

 

5. Plány pro rok 2010 
 

� Navázat na dosavadní spolupráci s městem Duchcov, iniciovat dále snahu o získání vhodných 
prostor přímo od města Duhcova k realizaci služeb organizace. 
 

� Rozvinout spolupráci s obcí Jeníkov. 
 

� Pokračovat v poskytování registrované sociální služby Klubu Květina ve městě Duchcově, Cíleně 
se zaměřit na její zkvalitnění a efektivitu. Zapojit do realizace této služby občany přímo 
z oblasti, kde je služba poskytována. 

 

� Zahájit realizaci nově registrované služby Terénní programy Duchcov. 

 
 

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

 
6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Květina 

 

� Poslání Klubu Květina 
Občanské sdružení Květina poskytovalo v roce 2009 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. Jejím posláním je 
pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím metod sociální práce snižovat sociální 
vyloučení dětí a mládeže v oblasti, kde služba působí. 
 

� Místo poskytování sociální služby 
Služba byla poskytována v ne zcela vyhovujících prostorech na adrese Míru 627/25 v Duchcově. 
V závěru roku došlo k přestěhování zařízení do ulice Bílinská s popisným číslem 4. Tento prostor 
nabízí vhodnější zázemí pro realizaci aktivit zařízení, stále se však nedá hovořit o zcela ideálním 
zázemí pro provoz tohoto typu služby. 
 

� Doba poskytování služby 
Služba byla v roce 2009 poskytována od 1. 1. do 31. 12. 2009. Klub byl v provozu každé pondělí, 
středu a pátek od 14:00 do 19:00 hodin. 
 

� Cíle služby 
Cílem služby bylo pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a pomocí metod sociální práce 
snižovat sociální vyloučení dětí a mládeže v dané oblasti, tedy zvyšovat jejich sociální začlenění. K 
tomu dochází zejména rozšiřováním jejich znalostí a obzoru v oblasti kultury, přírody, sociálních 
kompetencí formou například exkurzí, výletů a společných víkendových pobytů. V neposlední řadě je 
využíváno formy doučování s cílem zlepšit školní výsledky, zvýšit sebevědomí a sebedůvěru 
jednotlivců z cílové skupiny.  
Cílovou skupinou projektu byly převážně romské děti a mládež ve věku od 6 do 16 let ze sociálně 
slabého a méně podnětného rodinného prostředí dané lokality (jednalo se zejména o jižní část města 
Duchcova). Zde je nutné zmínit, že sociálně ne zcela vyhovující prostředí neumožňuje dětem z této 
oblasti zpravidla plnohodnotně trávit jejich volný čas. Využívání veřejně dostupných služeb je za 
úhradu. Služby Klubu Květina jsou bezplatné. 
Realizace sociální služby ukázala enormní zájem cílové skupiny účastnit se volnočasových a 
vzdělávacích aktivit související s realizací služby. Na základě toho lze říci, že vzhledem k pravidelné a 
četné docházce dětí do zařízení jsme v rámci našich možností minimalizovali nežádoucí vliv prostředí 
a přispěli k sociálnímu začleňování cílové skupiny.  Nabídkou našich aktivit zcela jistě přispíváme ke 
zlepšení života místních dětí v oblasti aktivního trávení volného času. 
Je zřejmé, že potřeba podobných aktivit v této oblasti je. Mělo by se jednat spíše o aktivity pravidelné 
nikoliv jednorázové.  
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� Zhodnocení dosažení cílů 

Realizace služby dosáhla stanovených cílů. Nelze však prohlásit, že se podařilo sociálně začlenit 
cílovou skupinu, neboť v tomto případě se jedná o dlouhodobý proces. Je však vhodné zahájit 
spolupráci s cílovou skupinou právě v tomto věku, kdy je možné zaměřit se na oblasti v jejich životě, 
které jsou pro sociální začlenění nezbytné a jsou ve fázi rozvoje (vzdělávání, následně zaměstnání, 
budování vztahu k lokalitě a obci kde žiji, k obyvatelům, atd.). Vzhledem ke skutečnosti, že služba zde 
byla realizována prvním rokem, je velkým úspěchem, že se setkala s pozitivním ohlasem místních a 
zejména cílové skupiny. Kapacitně jsme nebyli schopni pokrýt veškerou poptávku po našich 
aktivitách. Zájem byl trvalý, v letních měsících jsme zaznamenali částečný pokles. 
Domníváme se, že realizací došlo k minimalizaci nepodnětného trávení volného času u cílové skupiny, 
našich klientů (věk 6 až 16 let), a tedy k zamezení vzniku sociálně patologických jevů či k minimalizaci 
důsledků u již vzniklých. Vyplývá to i ze samotných zpětných vazeb uživatelů služby. Na základě 
individuální práce s klienty (kdy byl vypracováván a následně hodnocen individuální plán) byla 
pozitivní změna u každého z nich jiná a v jiném rozsahu. Individuální plány jasně ukazují posun 
klienta, jeho vývoj a podstatné změny. Na základě pravidelných revizí tohoto plánu lze konstatovat, 
že u všech klientů bylo dosaženo posunu v pozitivním smyslu. 
Hodnotili jsme zejména oblasti jako škola, rodina, vrstevníci, sociálně patologické jevy a zájmy, záliby.  
 

� Problémy provázející realizaci služby 
Nejvýznamnější problémy, které provázely realizaci služby, byly v oblasti nedostatečně vyhovujících 
prostor pro samotnou realizaci. Tato skutečnost kladla vysoké nároky na profesionalitu zaměstnanců, 
v oblasti zachovat předepsaný průběh služby spojený s podpořenými projekty. 
 

� Zhodnocení spolupráce s místními organizacemi 
o Nejvýznamnější spolupráce byla vedena s místním občanským sdružením ROMA DUCHCOV. 

Tato spolupráce je na velice dobré úrovni, spočívá v realizaci společných aktivit (například 
výlet do Liberce, účast zástupců na víkendovém pobytu klubu v místě sídla organizace 
Jeníkov, - stanování, atd.) v konzultacích nad problémy vyskytující se v místě našeho 
působení. Dále dochází k předávání zkušeností.  

o S TJ Sokol Duchcov zastoupenou paní Bártlovou jsme se dohodli na pronájmu tělocvičny, 
která je naší organizací využívána 1x týdně. V letních měsících využíváme pro sportovní vyžití 
Oranžové hřiště.  

o Navázali jsme spolupráci s místními školskými institucemi, v tomto smyslu šlo o představení 
naší činnosti a distribuci letáků pro možné naše klienty. 

o Spolupráce s městským úřadem, zejména s Odborem pro sociální věci a zdravotnictví byla 
také na velmi dobré úrovni.  

o Se samotnými představiteli města, zejména s Radou města, bylo také několikrát jednáno. 
Jednání se týkala prezentace naší činnosti a představení služby. Cílem jednání bylo získat od 
města vhodnější objekt k pronájmu pro naši činnost. To se nám zatím nepodařilo. Pokud nám 
bude umožněno v dosavadní činnosti pokračovat, tato jednání budou pokračovat dále v roce 
2010. 

o Naše organizace se během roku 2009 zapojila do tvorby komunitního plánu ve městě 
Duchcov na období 2010 až 2013. Činnosti Občanského sdružení Květina – realizace 
sociálních služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Květina a Terénní programy 
Duchcov byly do tohoto plánu zařazeny.  
 

� Statistické údaje o realizaci služby 
Realizace služby zaznamenala celkem 95 klientů (z toho 59 oficiálně přihlášených, 36 bez 
evidence). Celkový počet chlapců byl 45, dívek 50. Věková hranice dětí byla 6  až 16 let. Průměrný 
věk 12 let. S trvalým bydlištěm v Duchcově bylo evidováno 74 klientů, z blízkého okolí 21. Během 
realizace projektu bylo zaznamenáno 1320 kontaktů (kontakt představuje jednu návštěvu klienta 
v zařízení). 
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� Závěry a doporučení pro následující rok 
Dosavadní realizaci služby hodnotíme velmi pozitivně, o tomto nás přesvědčil enormní zájem 
místních o danou službu a dosavadní výsledky naší činnosti. Domníváme se, že je vhodné v dané 
lokalitě tyto služby realizovat i nadále.  
Praxe ukázala, že není možné slučovat velké věkové rozpětí klientů tak, jak původně realizace 
zamýšlela, 6 až 26 let. Nakonec projekt pracoval s cílovou skupinou ve věku 6 až 16 let. Což 
neznamenalo, že starší věk byl z projektu vyloučen, nicméně o nastavené aktivity nejevili starší 
zájem. Bylo by chybou domnívat se, že pro osoby ve starším věku je tato služba nevhodná. Jen 
musí být jinak koncipována, čehož nelze dosáhnout v případě tak markantního věkového rozdílu. 
V tomto případě, by bylo dobré a vhodné, kdyby mohla v dané lokalitě působit dvě zařízení pro 
stejnou cílovou skupinu, pouze s jiným věkovým zaměřením. 
V roce 2010 je nutné službu rozšířit o systematické, pravidelné doučování. Počítáme s rozšířením 
provozní doby o čtvrtek. Tento den by byl výhradně určen pro systematické doučování a 
individuální pohovory s uživateli služby. Herna by po tuto dobu nebyla pro klienty k dispozici. 
Je nutné a vhodné zapojit do průběhu realizace služby rodiče uživatelů. K tomuto bude nutné v 
roce 2010 využít sociální služby terénního programu. 

 
7. Finanční zpráva za rok 2009 
 

Nedílnou součástí této finanční zprávy je Příloha k účetní závěrce, ta je distribuována jako samostatný 
přílohový dokument.  
 

Náklady organizace za rok 2009 926.059,00 Výnosy organizace za rok 2009 927.763,00 

Mzdy  603.483,00 Od odběratelů služeb 840,00 

Služby  147.544,00 Sponzoři a dárci 95.100,00 

Materiálové náklady  169.175,00 Příspěvky krajských, magistrátních a obecních úřadů 86.274,00 

Jiné náklady  5.857,00 Dotace z veřejných zdrojů 744.903,00 

  Ostatní výnosy (úroky) 646,00 
 

� Rozvaha 

Označení                         AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období      

A.   Dlouhodobý majetek celkem 0 122 

A . I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem     

A.  II.   Dlouhodobý hmotný majetek celkem   124 
A.  
III.   Dlouhodobý finanční majetek celkem     
A.  
VI.   Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   2 
B   Oběžná aktiva celkem 2 121 

B.  I.   Zásoby     

B.  II.   Pohledávky celkem   10 
B.  
III.   Krátkodobý finanční majetek celkem 2 111 
B.  
IV.   Jiná aktiva celkem     

    AKTIVA CELKEM 2 243 

Označení                         PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období      

A.   Vlastní zdroje celkem 2 128 

A . I.   Jměné celkem   124 

A.  II.   Výsledek hospodaření celkem 2 4 

B.   Cizí zdroje celkem 0 115 

B.  I.   Rezervy celkem     

B.  II.   Dlouhodobé závazky celkem     
B.  
III.   Krátkodobé závazky celkem   102 
B.  
IV.   Jiná pasiva celkem   13 

    PASIVA CELKEM 2 243 
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� Výkaz zisků a ztrát 

Označení                         NÁKLADY 
Činnosti 

hlavní hospodářská Celkem 

1 2 3 
A.  
I.   Spotřebované nákupy celkem 169   169 

A.  II. Služby celkem 148   148 

A.  III. Osobní náklady celkem 604   604 

A.  IV. Daně a poplatky celkem 1   1 

A.  V. Ostatní náklady celkem 2   2 

A.  VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 2   2 

A.  VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0   0 

A.  VIII. Daň z příjmů celkem 0   0 

    NÁKLADY CELKEM 926 0 926 

Označení                         VÝNOSY 
Činnosti 

hlavní hospodářská Celkem 

1 2 3 
B. 
I.   Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 0   0 

B.  II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0   0 

B.  III. Aktivace celkem 0   0 

B.  IV. Ostatní výnosy celkem 1   1 

B.  V. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položky celkem  0   0 

B.  VI. Přijaté příspěvky celkem 96   96 

B.  VII. Provozní dotace celkem 831   831 

    VÝNOSY CELKEM 928   928 

C.   Výsledek hospoda ření před zdaněním 2 0 2 
D.    Výsledek hospoda ření po zdan ění 2 0 2 

 
8. Poděkování 
 

Děkujeme všem, kteří se podílejí na činnosti občanského sdružení, všem kteří nás podpořili a 
podporují, sponzorům, dárcům, a příznivcům.  Dále děkujeme všem spolupracujícím organizacím 
 

Realizované aktivity byly uskutečněny na základě finanční podpory uvedených 

                                
  

� Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 
� Statutární město Teplice  
� Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
� Úřad vlády ČR, Rada vlády pro záležitosti romské komunity 
� Severočeské doly a.s. 
� Ústecký kraj 
� Další dárci z řad fyzických a právnických osob 


