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Rok se s rokem sešel a organizace Květina, z. s. opět vydává svou vý-
roční zprávu. Nastal čas, kdy je vhodné a potřebné shrnout rok minulý, 
tedy rok 2018. 

Z hlediska působení organizace lze daný rok považovat za rok sta-
bility. I nadále se poskytované služby organizace zaměřovaly na děti 
a dospělé, kteří se potýkají s řadou nesnází v mnoha oblastech kaž-
dodenního života. Od problémů spojených s orientací v mezilidských 
vztazích, hledáním sebe sama přes problémy spojenými se zajiště-
ním své existence (zajištění zaměstnání, bydlení apod.) po potřebu 
vzdělávat se například v oblastech specifik výchovy dětí v náhradní 
rodinné péči či zprostředkování odborné terapeutické pomoci. Dle da-
ného výčtu je patrné, že spektrum poskytovaných služeb organizací 
Květina je široké. Faktem ale zůstává, že naše služby z velké části 
využívají lidé, kteří se často potýkají se životem v chudobě, a tedy také 
s problémy s tímto spojenými. Nemají dostatek možností a v některých 
případech i kompetence sami si pomoci z nelehkých životních situací, ve 
kterých se nacházejí. 

Právě těmto lidem jsou určeny naše sociální služby, a to Terénní pro-
gramy Květina, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina 
a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet. Prostřednic-
tvím sociálních služeb je naší snahou zlepšit sociální situaci těchto lidí, 
zmírňovat jejich znevýhodnění a přispět tak ke zvýšení kvality jejich 
života. Mimo sociální služby organizace nabízí řadu dalších služeb. 
Jedná se o aktivity realizované ve spolupráci s městem Dubí v rámci 
projektu Šance pro každého. V této souvislosti realizujeme například 
Dluhového poradenství a také aktivity cílené na mladé ve věku od 15 
do 18 let. Pro ně byly realizovány socioterapeutické pobyty a dále akti-
vita Tutoring a mentorig. Zmíněné služby jsou centralizovány do měs-

ta Dubí, se kterým má organizace navázanou rozsáhlou spolupráci 
a které velmi aktivně přistupuje k hledání řešení problémů ve městě 
se vyskytujících. Přesah mají tyto služby ale také do sousedních obcí, 
zejména díky výkonu terénní práce. V tomto směru nelze opomenout 
rozšíření působení služby Terénní programy Květina v roce 2018 do 
města Teplice. Tato služba se zde zaměřuje na občany, kteří nemají 
takové štěstí jako většina z nás. Nemají vlastní bydlení a potýkají se 
tak s životem na ulici. Se samotným městem Teplice a se zaměstnanci 
příslušného odboru Magistrátu města Teplice byla v daném navázána 
komunikace a systematická spolupráce.  

I nadále se organizace v roce 2018 na Teplicku věnovala náhradní 
rodinné péči formou poskytování služby s názvem Doprovázení pěs-
tounů. 

V roce 2018 využilo našich služeb 154 evidovaných jednotlivců a rodin, 
což představuje cílenou podporu 488 dětem a dospělým. Řada služeb 
byla poskytována také anonymně. V organizaci působilo celkem 17 
pracovníků v rozsahu 12 úvazků, kteří zajišťovali chod a kvalitu jed-
notlivých programů. Do aktivit se v průběhu roku zapojilo celkem 23 
dobrovolníků.

O všech našich službách, aktivitách a dalších činnostech, stejně tak 
jako o jejich kvalitě a efektivitě, je možné se dočíst v tomto dokumentu.   

Závěrem mi dovolte popřát nám všem, aby klientů těchto služeb bylo 
díky kvalitním politikám místních i těch nejvyšších co nejméně, aby 
bylo méně potřebných a aby stát a další jeho subjekty byly schopny 
rychle a konstruktivně reagovat na problémy dnešní doby. Rok 2018 
zatím nenaznačil vývoj tímto směrem.

ÚVODNÍ  SLOVO
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Ráda bych také poděkovala všem spolupracujícím subjektům, všem ko-
legům a zaměstnancům, kteří stojí za jednotlivými výsledky práce a také 
všem těm, kteří se finančně podíleli na zajištění jednotlivých služeb a pro-
jektů. Výčet těchto subjektů je rovněž součástí Výroční zprávy za rok 2018.     

Mgr. Bočková Barbora
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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 bez omezení věku, kteří se 
nacházejí v nepříznivé sociální situaci či osobám pečujícím o děti 
v náhradní rodinné péči. Služby jsou poskytovány na území okresu 
Teplice. 

ZÁKL ADNÍ  INFORMACE
O ORGANIZACI

Právní forma: zapsaná spolek  |  IČO: 27038645

bankovní spojení: 210988782/0300

Sídlo spolku: Na Vypichu 180, 417 25 Lahošť

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

Statutární zástupce: Mgr. Bočková Barbora

Květina v roce 2018 v číslech:

Počet klientů:  

Počet podpořených osob: 

Počet hodin strávených pracovníky v terénu:

Počet pracovníků / úvazky: 

Počet dobrovolníků / hodin
dobrovolnické práce:

154

448

17/12

23/167

2573
hodin

což představuje poskytování terénních
služeb v rozsahu 107 dní nepřetržitě.



Volný čas a jeho využití má vliv na celoživot-

ní orientaci každého z nás. Kvalitně strávený 

volný čas podporuje mnohostranný rozvoj 

osobnosti jedince, ovlivňuje sociální vztahy 

a obohacuje tak celou společnost. V rámci 

poskytování sociální služby Klubu Magnet 

tvoří aktivní využívání volného času jednu 

ze základních aktivit této služby. Může se 

jednat o zajištění podmínek a realizaci spo-

lečensky žádoucích a přijatelných volnoča-

sových aktivit, pracovně výchovnou činnost 

s dětmi, nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností a do-

vedností, i zajištění podmínek pro vzdělává-

ní. V roce 2018 jsme v rámci činnosti sociální 

služby Klubu Magnet realizovali řadu nepo-

vinných aktivit, které směřovaly k aktivnímu 

a smysluplnému trávení volného času. Jed-

nalo se o následující aktivity. 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO DĚTI
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Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, kte-
rá probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit 
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Klub Magnet byl již 
poněkolikáté aktivním účastníkem. 

Ve středu 11. dubna 2018 se dobrovolníci z klubu, a poprvé spolu s nimi 
i z řad veřejnosti, postavili výzvě Zvonečkovy louky v Dubí. Výzva to byla 
nelehká, neboť uklízené místo je mezi místními známé jako místo 
aplikace omamných látek drogovými uživateli. Díky spolupráci s Da-
nielou Herinkovou, která má ve městě Dubí na starosti odpadové 
hospodářství, a která se v akci Ukliďme svět, ukliďme Česko také 
aktivně zapojuje, došlo k rozdělení louky na dvě pomyslné části – na 
levou od Mírové ulice k Ruské, kterou si vzala na starost s dobrovol-
níky paní Herinková, a na pravou za garážemi, kterou uklízel Klub 
Magnet. Tím, že je místo mezi místními známé jako místo aplikace 
omamných látek drogovými uživateli, báli se někteří rodiče děti s klu-
bem pustit. Nevzdali jsme se, a i v omezeném počtu se rozhodli nepo-
řádek pokořit, což se podařilo – přírodě jsme ulehčili o 600 kg odpadu. 
S nepořádkem “popelnicovým” od drogově závislých jsme počítali, co 
nás ale nemile překvapilo, byl nepořádek z garáží - autokoberečky, 
sklo, olej a traktorové pneumatiky. 

Propojování dětí a seniorů

Výjezdy s uživateli klubu do Domova pro seniory v Chlumci jsou 
již tradicí. V roce 2018 jsme seniory potěšili návštěvou velikonoční 
i vánoční, a dokonce se podařilo přidat výjezd v období letních 
prázdnin. Výjezdy se snažíme neustále rozšiřovat – četností i ob-
sahem. Nacvičování básniček, písniček a tanečků je neodmyslitel-
né, stejně jako drobné dárečky, které uživatelé služby pro babičky 

a dědečky v rámci výtvarných a tvořivých aktivit, jež jsou v klubu 
nabízeny, připravují a s radostí je osobně předávají. Letní setkání 
bylo o společném tvoření, které si pro nás senioři spolu s pracov-
níky domova připravili a jež prohlubovalo vztahy a mezigenerač-
ní spolupráci. Pozitivní ohlasy na společnou aktivitu, nás dovedly 
k obměně vánočního setkání – tradiční vystoupení bylo doplněno 
společným tvořením. 

Prázdninové výlety Klubu Magnet
 
Díky finanční podpoře Nadace Agrofert a Nadačního fondu Tesco, 
bylo i léto roku 2018, plné výletů a poznávání. Výjezdy jsme se sna-
žili pojmout zajímavě, zábavně, zároveň i poučně a objevitelsky. 

V rámci každoroční Matějské pouti v Praze, probíhá Den pro zdra-
votně postižené děti, jež je určen dětem se zdravotním či sociálním 
znevýhodněním. V roce 2018 jsme možnost účasti využili a navštívi-
li jsme tak atrakce a Mořský svět s expozicí exotických ryb i žraloků.
V závěru školního roku proběhla exkurze do Salesiánského středis-
ka Štěpána Trochty v Teplicích – Trnovanech. Salesiánského stře-
disko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže je školské zařízení 
finančně dostupné a otevřené pro každého, kdo by rád smysluplně 
trávil svůj volný čas. Svou činností se zaměřuje zejména na děti a mlá-
dež ve věku od 6 do 26 let, které nejsou zapojeny v jiné organizaci 
nebo pocházejí ze sociálně slabých rodin. Cílem exkurze bylo sezná-
mení s prostorem a aktivitami tohoto střediska. 

V minulých letech jsme pořádali výlety za zvířaty – nejinak tomu 
bylo i v roce 2018. Proběhla návštěva ústecké a pražské zoologické 
zahrady. 

Poznávací byly výlety do Teplic, kde děti navštívily teplické muzeum a 
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Beuronskou kapli, či vyjely vláčkem Humboldt na hrad Doubravka. 
Originální zábavu a volnočasové aktivity s množstvím nápaditých her-
ních prvků jsme si užili v závěru prázdnin v milovickém Mirakulu.  

Klub Magnet a Skauting pro všechny

V roce 2018 se podařilo navázat spolupráci se Skauty z Prahy. Podívá-
me-li se na sociálně vyloučenou lokalitu z pohledu skautingu, je zřej-
mé, že v sociálně vyloučených lokalitách je skautských oddílů nejméně 
a pokud v lokalitách fungují, málokdy se do nich sociálně znevýhodněné 
děti zapojují. Skauti sami vědí, že je celá řada důvodů a mnoho z nich, 
že je pochopitelných. A kladou si tedy otázku – nepotřebují právě tyto 
děti a mladí lidé zažít skautskou zkušenost svobody, respektu a pocitu, 
že mají možnost utvářet své okolí? Mohou skauti tyto děti svými zkuše-
nostmi podpořit? Jak tyto děti do skautu zapojit? Na jakou lokalitu se 
zaměřit? Dělat jednorázové aktivity? Na základě těchto a mnoha dal-
ších otázek došlo k propojení Klubu Magnet s partou pražských skau-
tů, kteří si v období letních prázdnin připravili pro děti z Klubu Magnet 
program, jehož cílem bylo pomocí úkolů dětem nenásilně představo-
vat skautské aktivity. 
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Jedna z teorií týkající se těchto jevů, hovoří 

o tom, že sociálně patologický jev je chová-

ní a jednání, kterým dochází k poškozování 

zdraví jedince a prostředí, ve kterém žije 

a pracuje. Toto chování je charakteristické 

nezdravým životním stylem, nedodržová-

ním či porušováním sociálních norem, zá-

konů, předpisů a etických hodnot. Sociálně 

patologickým jevem mohou být například 

závislosti, vandalismus, kriminalita, záško-

láctví, lhaní, zanedbávání, týrání, prostitu-

ce, šikana apod.

Tyto jevy se často koncentrovaně vysky-

tují v tzv. sociálně vyloučených lokalitách. 

Posláním a zároveň také cílem Květiny je 

přispívat k minimalizaci těchto jevů. V roce 

2018 jsme v tomto směru nadrámcově re-

alizovali následující aktivity. 

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ
JEVY
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Tutoring a mentoring

Období dospívání je samo o sobě náročné. V životě dětí dochází k řadě 
fyzických, psychických ale i sociálních změn. Ne každé dítě má pro 
zvládnutí této životní změny stejné podmínky, což může mít negativní 
dopad na jeho další život.

Tutoring a mentoring je aktivita, která je určena mladým lidem ve věku 
15 až 18 let z Dubí, kteří mohou být ohrožení sociálním vyloučením. 
Cílem je pomoci dospívajícím lépe poznat sebe sama, objevit vlastní 
potenciál a schopnosti, posílit pocit zodpovědnosti a zvýšit kompetence 
dospívajících. Nabízí podporu pomocí navázání užšího profesionálního 
vztahu v podobě doprovázení s jasně stanovenými cíli vedoucími ke změ-
ně nepříznivé situace, a to ve vztahu k sobě samému i ke svému okolí.

V roce 2018 bylo v rámci této aktivity realizováno celkem 15 skupinových 
aktivit v podobě tematických workshopů a exkurzí. S dospívajícími jsme 
se zaměřovali na témata uvědomění si vlastních schopností a poten-
ciálu, životních hodnot a místa ve společnosti. Dále jsme se věnovali 
problematice smysluplného trávení volného času, prevenci sociálně pa-
tologických jevů, uplatnění na trhu práce či finanční gramotnosti. Nabíd-
ka byla doplněna také o volnočasové aktivity v podobě lekce workoutu, 
latinskoamerických tanců či rapování. 

V dané lokalitě byla poskytnuta podpora celkem 41 dospívajícím. Pravi-
delnou spolupráci se podařilo navázat celkem s 13 dětmi z cílové skupiny. 
Aktivita Tutoring a mentoring je poskytován bezplatně na základě fi-
nanční podpory projektu „Šance pro každého“, číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0
/15_026/0003561 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu 
Zaměstnanost. Cílem projektu je nastartovat osobní rozvoj jednotlivců 
i snížení socioekonomických rozdílů mezi obyvateli Pozorky a ostatních 
částí města.

Pobytový tábor s Květinou

Ve dnech 11. – 14. července 2018 proběhl pod vedením odborných lek-
torů z neziskové organizace Květina, z. s. v Českém středohoří v obci 
Opárno již druhý socioterapeutický pobyt v rámci projektu ,,Šance pro 
každého“. 

Projekt „Šance pro každého“ je spolufinancován Evropskou unií a jeho 
realizátorem je město Dubí. V letech 2017 – 2019 dojde k realizaci cel-
kem 3 takovýchto pobytů. Pobyt je určen minimálně pro 8 dětí ve věku 
15 – 18 let, které žijí v oblasti s vyšším výskytem sociálních patologií. 

Cílem pobytu bylo vést ke zvyšování kompetencí v oblasti řešení nepří-
znivých sociálních a životních situací, změnit způsoby jednání a postoje 
v rizikových situacích, umět reálně ohodnotit vlastní schopnosti, motivo-
vat k řešení problémů a zvyšovat sociální dovednosti. Byly realizovány 
aktivity, které napomáhaly utvářet osobnost a zvyšovat zdravé sebevě-
domí. 

Spolupráce s Městskou policií v Dubí 

V rámci dlouhodobé spolupráce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Klubu Magnet s preventistou Městské policie Dubí panem Otou Rösslerem, 
byla v klubu během roku 2018 realizována preventivní odpoledne. V roce 
2018 jsme se společně zaměřili na bezpečnost. Děti se dozvěděly o zá-
koně na ochranu zvířat, o chování na ulici a jejím (ne)bezpečí, o zákazu 
vstupu do cizích objektů a o bezpečnosti při podzimních aktivitách a zim-
ních sportech.  
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NEZAMĚSTNANOST
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Nezaměstnanost je nutné považovat za 

sociální problém. Zaměstnání je zdrojem 

materiálního zajištění. Jeho role spočívá 

ale také v tom, že dává jednotlivci možnost 

seberealizace a pocit společenské užiteč-

nosti. Je zdrojem identity člověka a určuje 

nám sociální status. Nezaměstnanost má 

významný negativní vliv na sociální život, je 

spojena s nízkou životní úrovní. 



Značným problémem je pak zejména dlouhodobá nezaměstnanost, 
která sebou jako důsledek přináší chudobu, krize v rodině, negativní 
sociální status, snížení sebevědomí a vyloučení ze společenského 
života. I přes současně obecně velmi nízkou míru nezaměstnanosti 
je stále mnoho těch, kteř í práci nemají. Např íklad ve městě Dubí, 
kam směřuje část našich sociálních služeb, je 3,49 procentní podíl 
nezaměstnanosti. Z 202 uchazečů o zaměstnání (k 31. 12. 2018) je 
76 osob v evidenci více než 5 měsíců, z toho je 32 osob v evidenci 
déle jak 2 roky. 

Sociální služby mají snahu reagovat na problém dlouhodobé neza-
městnanosti. Stejně tak jako projekt realizovaný v rámci Ústecké-
ho kraje s názvem „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“. Tento 
projekt byl v roce 2018 realizován Úřadem práce ČR mimo jiné také 
ve městě Dubí v prostorech Květiny na adrese Mírová 218/6 v Dubí 
- Pozorce. Cílem projektu je řešit problematiku dlouhodobě neza-
městnaných uchazečů s nízkou kvalifikací, kteř í trpí sociálním vylou-
čením nebo jim sociální vyloučení hrozí. V závěru roku pak z důvodu 
nedostatečného personálního zajištění projektu byla realizace př í-
mo ve městě Dubí ukončena. Nicméně zájemci o aktivity projektu se 
mohou zapojit ve městě Teplice. 
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Pomáháme ke zlepšení podmínek chudých 

lidí, zejména rodin s důrazem na situaci 

dětí. V této souvislosti distribuujeme potra-

vinovou a materiální pomoc a pomáháme 

řešit zadlužení domácností.

Celková míra ohrožení příjmovou chudo-

bou a tím i sociálním vyloučením se v Čes-

ké republice týká 12,3 procenta obyvatel 

(cca 1,3 milionů lidí). Chudoba více ohrožu-

je ženy než muže a častěji postihuje rodiny 

s dětmi než bezdětné. Tito lidé zpravidla 

nedosáhnou na nákup zdravých potravin, 

ovoce, zeleniny či masa. Bohužel ani u nás 

v České republice není hlad jen abstrakt-

ním pojmem. 

CHUDOBA A SOCIÁLNÍ
VYLOUČENÍ 
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Potravinová a materiální pomoc

Potravinová a materiální pomoc je nadrámcová aktivita organizace Kvě-
tina, z. s., která je určena klientům všech jejích služeb. Představuje ze-
jména distribuci potravinové pomoci, drogistického zboží a dále také 
pomoc v podobě sociálního šatníku. 

Naším cílem je podpora solidarity mezi lidmi a účelná distribuce pomoci 
k potřebným, a to v podobě potravin či např. oblečení. Pomáháme pří-
mo tam, kde tyto (pro jiné běžné věci) schází. Pomáháme rodinám s dětmi, 
osamoceným seniorům či lidem bez přístřeší. 

Sociální šatník a další materiální pomoc funguje především díky darům, 
které do organizace přináší sami její zaměstnanci a přátelé či samot-
ní občané měst, ve kterých organizace působí. Potravinami organizace 
disponuje díky navázané spolupráci s Potravinovou bankou v Ústeckém 
kraji, z. s. a také díky účasti v Národní potravinové sbírce. Během roku 
2018 bylo v rámci jednotlivých služeb potravinovou a materiální pomocí 
podpořeno 312 osob. 

Dluhové poradenství
 
Dnes si „na dluh“ lidé běžně pořizují spousty věcí, např. elektroniku, 
nábytek, auta, domy. Zadluženost jako taková se týká celé společnosti. 
Problematika zadluženosti a její narůstání má negativní dopad na kva-
litu života člověka, může vést nejen k ohrožení, ale zejména k prohlou-
bení chudoby a sociálního vyloučení.

Od října 2017 Květina, z.s. zajišťuje „Dluhové poradenství“. Jedná se o bez-
platné poskytování pomoci, podpory a poradenství osobám od 16 let žijí-
cím na území města Dubí, kteří se ocitli ve finanční tísni, v hrozící či exis-
tující platební neschopnosti či exekuci. V rámci dluhového poradenství 
se klient učí finanční samostatnosti, soběstačnosti při jednání s úřady, 

plánování a komunikaci s institucemi, orientaci na pracovním trhu apod.

V roce 2018 aktivitu využilo celkem 31 osob, z toho 21 z nich aktivity vy-
užilo opakovaně. Systematická práce na řešení dluhové problematiky 
je poskytována celkem 8 klientům. Nejčastěji pracovník pomáhá klien-
tům vysvětlovat průběh nařízených exekucí, pomáhá zorientovat se ve 
fázi daných závazků, zprostředkovává komunikaci s exekutorskými úřady 
a soudy, sepisuje s klienty žádosti o splátkové kalendáře, reviduje domácí 
rozpočty.

Osobních konzultací s pracovníkem mohli zájemci využít dvakrát v týd-
nu, konkrétně v pondělí v čase 8:00 až 12:00 v Dubí – Pozorce a ve středu 
v čase 13:00 – 17:00 v ulici Krušnohorská 41, Dubí. 

Dluhové poradenství je poskytováno bezplatně na základě finanční 
podpory projektu města Dubí s názvem „Šance pro každého“, číslo CZ.
03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003561 z Evropského sociálního fondu, Ope-
račního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je nastartovat osobní 
rozvoj jednotlivců i snížení socioekonomických rozdílů mezi obyvateli Po-
zorky a ostatními částmi města.
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Organizace Květina disponuje pověřením 

k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Toto 

pověření se vztahuje k níže uvedeným ob-

lastem. V některých oblastech bývá často 

propojeno s činností sociálních služeb, v ně-

kterých oblastech se vztahuje k dalším čin-

nostem organizace, jak je patrné z následu-

jícího textu.

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ 
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Oblasti pověření k sociálně-právní ochraně:

•  Výkon činnosti dle §10 odst. 1 písmena a) zákona – tj. vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. K uvedenému docházelo 
 zejména prostřednictvím výkonu sociálních služeb organizace.
 
•  Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. K uvedenému docházelo zejména prostřednictvím výkonu 
 sociálních služeb organizace.
 
•   V rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
 a jeho výchovou. K uvedenému docházelo zejména prostřednictvím výkonu sociálních služeb organizace.
 
•  Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. K uvedenému docházelo prostřednictvím výkonu sociálních 
 služeb organizace (dále více v kapitole Sociálně patologické jevy).
 
•  Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (více v kapitole Sociálně patologické jevy).
 
•  Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (více v samotném popisu služby Doprovázení pěstounů).
 
•  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 (více v samotném popisu služby Doprovázení pěstounů).
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DOPROVÁZENÍ
PĚSTOUNŮ
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DOPROVÁZENÍ  PĚSTOUNŮ
Poslání / Co nabízíme 
Ve službě Doprovázení pěstounů nabízíme podporu, pomoc a pora-
denství pěstounským rodinám. Udržujeme pravidelný kontakt s rodinou 
jak v domácnostech, tak v kanceláři služby, nabízíme místně i časově 
dostupné vzdělávání pěstounů v rámci jejich zákonné povinnosti. Zpro-
středkováváme a přispíváme na pobyty a na výchovné a volnočasové 
aktivity pro děti v pěstounské péči, což je forma odlehčení pro pěstouny. 
V případě, že si pěstoun potřebuje vyřídit nezbytnou návštěvu lékaře, 
úřadu nebo soudu či se účastní povinného vzdělávání, zajišťujeme krát-
kodobou péči o děti. Součástí naší služby je též zprostředkování odbor-
né pomoci a podpora dětí při kontaktu s jejich biologickou rodinou.

Na co reagujeme / Co umíme 
Pomáháme v náhradních rodinách pečujícím osobám a jim svěřeným 
dětem.
Zajišťujeme pěstounům a poručníkům pravidelné a kvalitní vzdělávání.
Umíme řešit vzniklé problémy v náhradních rodinách v oblasti výchovy 
a péče o nezletilé děti.

Kde působíme
Spolupracujeme především s rodinami z Teplic a z Duchcova. Dále pak 
máme rodiny v Košťanech, Oseku, Modlanech, Novosedlicích a v dalších 
přilehlých obcích města Teplice.

PŘ ÍBĚH KL IENTA

Příběh paní Pavly
Klientka Pavla žila svůj spokojený život s manželem, dcera byla již do-
spělá, a tak si paní Pavla plnila své životní sny. Zpovzdálí sledovala neu-
těšený život své sestry a jejích 4 dětí. Děti své sestry miluje, díky tomu jim 
často dopřávala spoustu malých i velkých radostí, třeba je vzala i s sebou 
na dovolenou. Pak se ale stalo, že sestra náhle, před zraky svých dětí, 
doma v obývacím pokoji, zemřela. Oživování se do příjezdu přivolané 
pomoci nepodařilo. Děti tak získaly traumatizující zkušenost. Jejich teta 
Pavla stála náhle před rozhodnutím, zda se o děti postarat či nikoliv. Na-
štěstí dva nejstarší již byli dospělí. Dětem se sice život zcela změnil, ale 
teta pro ně vždy znamenala jistotu a bezpečí. S tetou jim bylo dobře, ba 
možná lépe než doma. Díky tomu pro ně změna pečující osoby nebyla 
tak stresující. Paní Pavla dlouho neváhala, a tak získala dvě děti ve věku 
6 a 14 let do své péče. Život se všem členům nově vytvořené rodiny otočil 
naruby a bylo třeba si zvykat na nové podmínky, jiné bydlení, jiný styl 
výchovy, úplně odlišné představy o vedení domácnosti apod. Paní Pavle 
trvalo více jak rok, aby si uvědomila, že se jí sestra nevrátí. Pro ni sa-
motnou bylo třeba dost času na to, aby si zpracovala téma ztráty blízké 
osoby. Nebylo to vůbec jednoduché, ale přes řadu konzultací a odborné 
pomoci si paní Pavla na novou situaci zvykla. Děti s přijetím tety kupodi-
vu potíže příliš neměly. Získaly s tetou krásné bydlení, vybavené pokoje, 
plnou lednici, úžasné hračky a vůbec vše, co potřebují materiálně. Teta 
je na ně velmi hodná, až příliš mírná, snaží se jim vycházet ve všem 
vstříc. Dlouhodobým cílem služby Doprovázení pěstounů je v této rodině 
především podpora pěstounky tak, aby si dokázala život s děvčaty sladit 
se svým „starým“ životem, přijmout novou roli s větším klidem a rozvahou. 
Děvčata by pak měla zvládat rozdílný přístup k výchově a nové nároky. 
Všechny jsou pak vedeny ke sladění očekávání, potřeb a efektivní komuni-
kaci, které předchází budování vzájemné důvěry. 
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STAT IST ICKÉ VÝSTUPY

RODINY A DĚTI
V roce 2018 jsme spolupracovali s 23 rodinami.
V těchto rodinách je zastoupeno 26 pečujících osob. 
- pečující osobou – muž - 15 %
- pečující osobou – žena - 85 %

O příbuzenskou pěstounskou/poručenskou péči 
se jednalo u 87 % pečujících osob (babička, děda, 
teta, sestra) nezletilých dětí. 

O nepříbuzenskou pěstounskou/poručenskou péči 
se jednalo u 13 % pečujících osob nezletilých dětí.

 

Do těchto rodin bylo svěřeno do pěstounské či poručenské péče
28 nezletilých dětí.
- poměr chlapců a děvčat byl 46 % k 54 %

SETKÁNÍ
- celkový počet setkání: 1141

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ/PORUČNÍKŮ

Celkem bylo zajištěno a zrealizováno 9 vzdělávacích seminářů
v rozsahu 36 hodin.
- z toho 1 výjezdní víkendové pobytové vzdělávání v rozsahu 12 hodin
- 1 celodenní vzdělávací blok v rozsahu 6 hodin
- 6 dopoledních vzdělávacích bloků v rozsahu 18 hodin

VÝCHOVNÉ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A ZAJIŠTĚNÍ KRÁTKODOBÉ 
PÉČE PRO DĚTI
-   v květnu v rámci pobytového vzdělávání pro pěstouny a poručníky byl 
 pro děti zajištěn celodenní program spojený s jejich hlídáním
-  v červnu se jednalo o zajištění odpolední volnočasové aktivity u koní
-  v průběhu roku dle potřeb klientů byla zajištěna krátkodobá péče
 o menší děti v rámci vzdělávání pěstounů

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY
Na poskytování služby se v oblasti přímé práce v roce 2018 podíleli cel-
kem 2 pracovníci v rozsahu necelého 1,5 úvazku.

FINANCOVÁNÍ
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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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Organizace Květina, z.s. realizuje tři služby 

sociální prevence. Obecně lze říci, že cílem 

těchto služeb je zabránit sociálnímu vyloučení 

u osob, které jsou jím ohrožené. Celkem vyu-

žilo v roce 2018 těchto služeb 434 osob. Tyto 

služby vyvíjejí svou činnost zejména ve městě 

Dubí, v případě nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež. V případě služeb terénní pro-

gramy a sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi se pak zaměřují na město Dubí, Tep-

lice a obce sousední. 
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TERÉNNÍ PROGRAMY
KVĚTINA
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TERÉNNÍ  PROGRAMY KVĚT INA
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Poslání / Co nabízíme 

Tato služba poskytuje bezplatnou pomoc, podporu a poradenství osobám 
od 16 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením v lokalitách města Dubí 
a od května 2018 také města Teplice. Službu poskytujeme v přirozeném 
prostředí daného člověka tak, aby došlo ke změně sociálně nepříznivé si-
tuace, kterou není schopen vlastními silami překonat. Společně vyvíjíme 
snahu k minimalizaci a předcházení sociálního vyloučení.

Na co reagujeme / Co umíme

Podporujeme lidi při hledání vhodného zaměstnání - vyhledáváme  

nabídky zaměstnání, pomáháme sestavit životopis, připravit se na 

pohovor se zaměstnavatelem. 

Pomáháme s vyřizováním osobních dokladů - žádosti o občanský 

průkaz, kartičku pojištěnce, duplikát rodného listu, vysvědčení. 

Pomáháme s porozuměním úředních dokumentů. 

Nabízíme distribuci potravinové a materiální pomoci.

Poskytujeme podporu při zajištění lékařské péče - vyhledáváme re-

gistrující lékaře, odborné lékaře, pomáháme řešit změny registrace 

zdravotní pojišťovny.

Pomáháme lidem najít vhodné bydlení - mapujeme kapacity azylových 

domů a ubytoven, zprostředkováváme komunikaci s pronajímateli 

bytů, pomáháme se zajištěním přepisu energií apod. 

Nabízíme psychickou a emociální podporu v tíživé situaci vážící se na 

sociální vyloučení (např. samota a ztráta sociálních vazeb zejména 

u seniorů).

PŘ ÍBĚH KL IENTA 

Příběh paní Hany (42 let)

Paní Hana žije v domácnosti se svými dvěma dcerami (15 a 12 let). Paní 
Hana požádala službu Terénní programy Květina o pomoc při hledání 
nového bydlení. V době, kdy TPK oslovila, bydlela rodina v nevyhovují-
cím bytě – vysoký nájem, přílišná vlhkost v bytě a plíseň, která nesvěd-
čila zdraví dětí a také paní Haně poničila značnou část jejího nábytku. 
Tento problém se snažila několikrát řešit s majitelem domu, který však 
k celé věci přistupoval laxně a problém nijak neřešil. Proto se klientka 
rozhodla hledat jiné, pro ni a dcery vhodnější bydlení. 
Vzhledem k tomu, že obě dcery navštěvují ZŠ v Teplicích, chtěla si paní 
Hana najít byt v Teplicích, aby dcery nemusely do školy dojíždět a měly 
školu blízko svého bydliště. Pracovnice služby i paní Hana sledovaly ak-
tuální nabídky bytů. Na několik nabídek pronájmu klientka reagovala, 
ale byt byl již buď obsazen či nájem byl po sečtení všech položek příliš 
vysoký. Pracovník služby ani klientka se ovšem nevzdávali, a tak se i přes 
řadu nezdarů nakonec podařilo byt najít, a dokonce v lokalitě, kterou si 
paní Hana přála. 
Paní Hana v bytě bydlí již několik měsíců, s bytem je spokojená, byt je 
pro paní Hanu vyhovující. Výdaje na nové bydlení byly oproti předcho-
zímu o něco vyšší. Paní Hana si potřebovala zvýšit příjem, a proto po-
žádala pracovnici služby o pomoc při hledání brigády, kde by si mohla 
přivydělat ke stávajícímu zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Pracov-
nice s paní Hanou při pravidelných schůzkách hledaly vhodnou brigádu. 
Netrvalo dlouho a paní Hana získala další uplatnění v jedné z průmyslo-
vých zón nedaleko Teplic. Díky aktivnímu přístupu paní Hany a podpory 
ze strany pracovníků služby se podařilo najít nejen nový vyhovující byt, 
ale i potřebnou brigádu.

-

-

-

-

-

-

-
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Příběh paní Marcely (27 let)

Paní Marcela prožila celé dětství v dětském domově, již jako malá dívka sni-
la o své šťastné rodině, o dětech, kterým bude jednou dobrou matkou. Paní 
Marcela vyrostla a nastal čas dětský domov opustit. Přísný režim a touha 
po jiném životě vedly k tomu, že si brzy našla přítele. Ten se k ní choval mile, 
prokazoval jí lásku a city po kterých paní Marcela celé své dětství toužila, 
a proto z jejich lásky paní Marcela brzy povila první dítě. Během času se 
u manžela projevily psychické potíže. Paní Marcela se musela starat v té 
době již o tři děti a pak částečně i o manžela. Ten byl na paní Marcelu stále 
hodný, ale nedokázal jí se vším pomáhat. 
Paní Marcela oslovila službu s žádostí o pomoc při získání finanční podpory 
při péči o manžela. Paní Marcele bylo i pomoženo v získání dávky pro osoby 
se zdravotním postižením a během spolupráce jí byla mapována možnost 
pracovního zapojení manžela, nároku na důchod, ale také jim byla poskyt-
nuta potravinová a materiální pomoc.
Až po čase, kdy si pracovník získal klientčinu důvěru, sdělila paní Marcela, 
že si v jisté chvíli půjčila finance od lichváře. Klientka se velmi bála o svou 
bezpečnost, byla v té době gravidní, bála se o bezpečnost svých dětí 
a manžela. Měla s lichváři velké problémy, protože musela neustále platit 
obrovské úroky, čelila útoků jako je vyhrožování, ranní návštěvy v bytě apod.
Paní Marcela byla zoufalá, její sen o šťastném životě se začal hroutit, ne-
měla nikoho, o koho by se mohla opřít, s kým tuto záležitost probrat. Byla 
rozhodnuta podat na lichváře trestní oznámení. Její manžel ovšem o tomto 
řešení nechtěl ani slyšet. Bál se velice reakce lichvářů a měl pochopitelně 
strach o svou rodinu. Paní Marcela byla zoufalá, měla také strach, ale vědě-
la, že takto to již dál nejde a ona se tomuto problému musí postavit, a proto 
se obrátila na pomoc pracovníka služby, ač to pro ni nebyl jednoduchý krok. 
Pracovník tak zjistil, s čím se klientka potýká a že je nyní rozhodnuta, lichvu 
nahlásit na policii. Potřebovala pouze podporu a doprovod pracovníka. Pra-
covník paní Marcele vysvětlil rizika, které může ohlášení přinést, ale zároveň 
i výhody tohoto kroku a zejména jí podpořil v tomto nelehkém rozhodnutí, 
na které klientka musela prokázat svou velkou statečnost. 
Byl tedy uskutečněn doprovod paní Marcely na policii. Policista, který měl 

službu na recepci nebyl zcela přívětivý a po sdělení, co paní Marcela poža-
duje, odmítal klientce jakkoli pomoci. A tak musel do komunikace vstoupit 
také pracovník a klientku podpořit tak, aby sloužící policista nakonec přivo-
lal kompetentní osobu pro sepsání výpovědi. 
Paní Marcela byla následně profesionálně vyslechnuta a policie začala 
konat. Během vyšetřování bylo paní Marcele ze strany lichvářů nabízeno 
finanční odškodnění, můžeme říci úplatek za to, když své oznámení stáh-
ne. Paní Marcela ale slibům a vidině peněz nepodlehla a celou záležitost 
nechala v rukách policie. Navíc o této nabídce informovala příslušného vy-
šetřovatele. Celá záležitost je stále v řešení. Ale i tak je tento příběh ukázkou 
statečnosti zoufalé ženy a velkého odhodlání změnit a napravit svůj život. 

STAT IST ICKÉ VÝSTUPY  

Počet uživatelů: 27

Počet podpořených osob: 150 

Počet setkání: 1199 

PERSONÁLNÍ  ZA J IŠTĚNÍ  SLUŽBY 
Na poskytování služby se v oblasti přímé práce v roce 2018 podíleli cel-
kem 2 pracovníci v rozsahu 2,0 úvazku

F INANCOVÁNÍ  
Poskytování služby Terénní programy Květina je poskytováno bezplatně na 
základě finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000
748 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 
Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vylouče-
ním nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce prostřednic-
tvím realizace sociálních služeb v období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2019.

v celkovém čase 817 hodin, což představuje 
poskytování podpory v rozsahu 34 dní nepřetržitě. 
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Poslání / Co nabízíme

Poskytujeme rodinám s dětmi pomoc a podporu vedoucí ke změně soci-
álně nepříznivé situace, čímž minimalizujeme a předcházíme vzniku soci-
álního vyloučení. Služba je poskytována zejména terénní formou na území 
měst Dubí, Teplice, Hrob, Košťany, Novosedlice, Proboštov a Krupka.

Na co reagujeme / Co umíme

Poskytujeme doprovody na úřady – nácvik sociálních dovedností, 

znalost práv a povinností.

Poskytujeme pomoc s vyplněním potřebných dokumentů ve vztahu 

k úřadům.

Vysvětlujeme rozhodnutí úřadů – pochopení rozhodnutí a jeho ná-

sledků.

Poskytujeme doučování dětem – rozvoj rodičovských dovedností.

Řešíme problémy s bydlením – podání žádosti o mimořádnou oka-

mžitou pomoc například na kauci, technické zajištění stěhování, 

způsob placení nájmu.  

Vyhledáváme lékaře a objednáváme klienty i jejich děti k lékařům 

a ostatním specialistům.

Pomáháme zajistit školy a mateřské školky, volnočasové aktivity a klu-

by pro nezletilé děti, motivujeme rodiče k tomu, aby děti do zařízení 

posílali.

PŘ ÍBĚH KL IENTA 

Příběh Nikoly (18 let)
Pracovnice služby dlouhodobě docházela do rodiny, kde má klientka v péči 
3 děti. Při jedné ze schůzek se objevila v rodině vzdálená příbuzná, 18 letá 
Nikola, která byla ve 4 měsíci těhotenství.
Dětství strávila, jak sama uvedla, v dětském domově. Se svou rodinou se 
scházela velmi málo, občas za ní přijel její otec, s biologickou matkou se 
nezná, nevídala se s ní. Po dovršení zletilosti zajistil pro Nikolu dětský do-
mov návazné ubytování, a to v domě na půli cesty v místě dosavadního 
bydliště nezletilé. Nikola se ale domnívala, že bude žít po odchodu z dět-
ského domova u svého otce a rozhodla se nevyužít ubytování, které jí zaří-
dil dětský domov a odešla do jiného kraje za svou rodinou, za svým otcem. 
Ten jí na krátký čas u sebe ubytoval, Nikola se tak poznala i s užší ro-
dinou otce, ale dlouhodobě u něj žít nemohla, a nakonec jí otec z bytu 
vyhodil s tím, že se o sebe musí postarat sama. 
Nikola si našla přítele, který v té době ale nebyl zletilý, občas u něj pře-
spala, občas u kamarádky nebo venku. S přítelem bydlet nemohla, ten 
sám žil u svých rodičů. Krátce po seznámení s přítelem Nikola zjistila, 
že je těhotná. Situace pro Nikolu začala být neúnosná a oslovila tedy 
svou vzdálenou tetu, zda by u ní mohla na přechodnou dobu bydlet. Ta 
jí vyšla se svou rodinou vstř íc a dala jí střechu nad hlavou, vlastní ma-
traci a rodinné zázemí, ovšem jen na přechodnou dobu. Nikola neměla 
žádný svůj příjem, což bylo jistou finanční zátěží pro rodinu, která jí na 
přechodnou dobu poskytla zázemí. Proto se při jedné z návštěv pracovnici 
stávající klientka služby svěřila s příběhem Nikoly. Pracovnice následně Ni-
kole představila službu a poskytla jí základní informace o službě s konkrét-
ní nabídkou pomoci, jak je možné v dané situaci postupovat. 
Nikola, které vzdálená příbuzná pomohla zajistit gynekologa uvedla, 
že je ve 4. měsíci těhotenství, s otcem dítěte by byla ráda, ale on sám 
žije u rodiny a o ní a dítě se nebude moci a umět postarat. Také si uvě-
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domovala, že u vzdálené příbuzné nebude moci bydlet dlouho. 
Nikole byla nabídnuta možnost zajištění bydlení v domě na půli cesty, 
bylo jí vysvětleno, o jaké zařízení se jedná, nezletilá již z dětského do-
mova informace o domech na půli cesty měla, v jednom takovém měla 
žít, ale v jiném kraji. Nikola danou možnost viděla jako jisté východisko 
ve své situaci, byl tedy společně telefonicky kontaktován dům na půli 
cesty a zjištěny základní informace, Nikola poskytla údaje o sobě a do-
mluvila se na schůzce v zařízení. 
Vzhledem k obavám z cesty do vzdáleného zařízení a vzhledem k tíživé 
finanční situaci byla Nikola na schůzku odvezena po domluvě služeb-
ním vozem. Na schůzce v domě na půli cesty byly pracovnicí poskytnuty 
základní informace o bydlení, platbách, nutnosti doložit bezinfekčnost, 
pomoci ohledně vyřízení dávek apod. Nikola byla ze schůzky nadšená, 
viděla v bydlení v domě na půli cesty možnost, jak svou situaci vyřešit, 
jak v klidu trávit těhotenství, a ne se obávat o to, kde složit hlavu, kde 
vzít peníze. 
Aby mohla do domu na půli cesty nastoupit bylo potřeba zajistit potvr-
zení o bezinfekčnosti od obvodního lékaře, kterého měla v jiném kraji 
než v tom, kde v současné době žila. Byl proto osloven gynekolog, kde 
se Nikola v dané chvíli zdržovala a ke kterému chodila, zda by jí nepo-
tvrdil bezinfekčnost, ten však uvedl, že toto nelze. Proto byl kontaktován 
dětský lékař v místě, kde dříve žila v dětském domově a byla dojednána 
schůzka, kdy si Nikola pro potvrzení pojede. Na cestu a potvrzení po-
skytla Nikole finanční pomoc rodina, u které žila. 
Nikole se podařilo získat potvrzení o bezinfekčnosti od obvodní lékařky, 
kterou dle zákona o sociálních službách musí doložit každý, kdo chce 
nastoupit k ubytování v tomto typu služby. Nikole byla ze strany orga-
nizace Květina znovu poskytnuta pomoc v ohledu dopravy jí samotné 
a veškerých jejích věcí do nového bydlení a bylo jí poskytnuto základní 
ošacení pro ni i pro nenarozené miminko.

STAT IST ICKÉ VÝSTUPY

Počet rodin: 37 

Počet podpořených osob (dospělí + děti): 197

Počet setkání: 1756

v celkovém čase 1756 hodin, což představuje poskytování podpory ne-
přetržitě v rozsahu 73 dní. 

PERSONÁLNÍ  ZA J IŠTĚNÍ  SLUŽBY 

Na poskytování služby se v oblasti přímé práce v roce 2018 podíleli cel-
kem 3 pracovníci v rozsahu necelých 3,0 úvazku.

F INANCOVÁNÍ

Poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina 
je poskytováno bezplatně na základě finanční podpory projektu číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000748 z Evropského sociálního fondu, 
Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit uplatnitel-
nost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených 
ve společnosti a na trhu práce prostřednictvím realizace sociálních služeb 
v období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2019. A dále na základě finanční podpory 
projektu číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703 z Evropského sociální-
ho fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zajiště-
ní podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje 
v období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020.
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Poslání / Co nabízíme

Pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím metod sociální 
práce přispíváme k sociálnímu začlenění dětí a mládeže ve věku 6 – 16 
let ohrožených sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy pře-
vážně ze sociálně slabého anebo méně podnětného rodinného prostře-
dí obcí teplického regionu, zejména města Dubí.

Na co reagujeme / Co umíme 

- Nabízíme lákavé kroužky a výjezdní akce. 

- Podporujeme úspěšnost dětí v oblasti vzdělávání.

- Podporujeme veřejně prospěšné akce.

- Nabízíme zázemí pro bezpečné trávení volného času.  

PŘ ÍBĚH KL IENTA 

Příběh Slávky (13 let)

Slávka navštěvuje klub od počátku jeho působení v Dubí, tzn. že v roce 
2018 to bylo již pátý rok. Vždy se kvůli svým zdravotním problémům po-
týkala se školní neúspěšností a nepřijetím ze strany vrstevníků. Všechny 
neúspěchy, které ji provázely, měly vliv na její psychický stav. Příliš jí 
nepřidával ani fakt, že měla obtíže s přijetím sama sebe. Sdílet své my-
šlenky v rodině bylo nepřijatelné. 
V roce 2018 se Slávka potýkala se spoustou potíží v různých oblastech, 

například s obtížemi v oblasti trávení volného času, s obtížemi v oblasti 
vzdělávání či v oblasti mezilidských vztahů. 
Celý rok bylo snahou pracovníků klubu Slávku motivovat ke vzdělávání, 
bylo jí vytvářeno zázemí pro tvorbu domácích úkolů, referátů i posky-
tována pomoc při učení. Se Slávkou byly vedeny pravidelné motivační 
a sdílející pohovory, Slávka vyhledávala pracovníka služby často sama, 
chodila se svěřovat se situací doma, která byla během roku pro Slávku 
velmi náročná (narození malého sourozence, vážná nemoc matky, spo-
ry v rodině). Slávka trávila v klubu čas aktivně, během roku se účastni-
la nadrámcových aktivit (docházela na kroužky, kde se naučila nabízet 
svou pomoc mladším uživatelům) a také připravila za využití podpory 
pracovníků kroužky i pro ostatní uživatele služby. V minulosti se Sláv-
ka nepřijímala, měla sebevražedné myšlenky, vyhledávala si informace 
o černé magii, hrála násilné hry apod. Dlouhodobě pracujeme na přijetí 
sama sebe a posilování dobrých vlastností a schopností. Během roku při 
pravidelných pohovorech s garantkou Slávka zmiňovala samu sebe i v po-
zitivním vnímání či se neřešila, protože se v rodině odehrávalo něco, co 
pro ni bylo důležitější než v daný moment ona sama. Podařilo se posílit 
vztah s rodiči. 
Klub byl celý rok místem, kde měla Slávka bezpečné a podporující zá-
zemí, vztah mezi klubem, jeho pracovníky a Slávkou je založený na dů-
věře, díky které má Slávka místo na sdílení svých problémů a zároveň jí 
pracovníci nabízí jiné úhly pohledu, než na které je ze své rodiny zvyklá.
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STAT IST ICKÉ VÝSTUPY

Počet uživatelů: 67

Počet podpořených osob: 87

Počet setkání: 4803

zařízení bylo v provozu 226 dní, vždy v rozsahu 5 hodin. 

Na poskytování služby se podílelo v roce 2018 celkem 8 pracovníků 
v rozsahu 3 úvazků.

F INANCOVÁNÍ   

Poskytování služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet 
finančně podpořil Ústecký kraj a Město Dubí.

Tento projekt byl v roce 2018 finančně podpořen Nadačním fondem Tesco, 
Nadací Agrofert a společností CzechPak Manufacturing, s. r. o. 



FINANČNÍ ZPRÁVA
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Náklady organizace: 7.880.876,95

Osobní náklady včetně odvodů  – 6.386.733

Spotřeba materiálu  – 350.546,70

Spotřeba energií  – 84.692,27

Opravy a udržování  – 13.767

Cestovné  – 43.215

Služby  – 884.266,78

Ostatní náklady, bankovní poplatky – 5.847,20

Odpisy dlouhodobého majetku  – 111.809

Výnosy organizace: 7.880.877,20

Úroky  – 568,78

Provozní dotace  – 979.530,73

Přijaté dary  – 47.013

Dotace Ústecký kraj  – 1.873.108,64

Dotace ESF ČR  – 3.809.064,83

Příjem klienti  – 4.700

Nadace Tesco, Agrofert  – 56.000

Město Teplice  – 37.200,80

Město Dubí  – 15.000

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče  – 1.058.690,42

FINANČNÍ ZPRÁVA 
Náklady a výnosy Květina, z. s. (1-12/2018)
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Děkujeme touto cestou všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na 
činnosti neziskové organizace. Dále pak děkujeme Všem, kteří v tom-
to roce přispěli k chodu naší organizace, k možnosti zachování jejích 
profesionálních i materiálních kvalit. Vložené důvěry v nás a námi re-
alizovanou činnost si velmi ceníme a vážíme. Děkujeme sponzorům, 
dárcům, donorům i jednotlivým osobám, bez nichž by naše aktivity ne-
mohly být realizovány. 

Zejména bychom rádi poděkovali těmto institucím a subjektům:
• Domovu pro seniory Chlumec 
• Magistrátu města Teplice, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví  
 a dalším
• Mas Cínovecko
• Městu Dubí 
• Městské policii Dubí 
• Městu Teplice 
• Městskému úřadu Dubí, technickému odboru
• Městskému úřadu Dubí, Odboru školství a sociálních věcí a dalším 
• Ministerstvu práce a sociálních věcí 
• Nadačnímu fondu Tesco
• Nadaci Agrofert
• Oblastní charitě v Teplicích 
• Potravinové bance v Ústeckém kraji z. s. 
• Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje
• Salesiánskému středisku Štěpána Trochty 
• Skautingu pro všechny 
• Společnosti CzechPak Manufacturing s.r.o. 
• Spolupracujícím středním, základním a mateřským školám na 
 Teplicku
• Úřadu práce, kontaktnímu pracovišti v Teplicích a krajské pobočce 
 Ústeckého kraje 
• Ústeckému kraji, Krajskému úřadu Ústeckého kraje 

PODĚKOVÁNÍ
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