Nikdo se se mnou nechce bavit
o mých problémech

Nechci být už
na ulici
Bydlím v garáži
Je mi zima a mám hlad

Nemám žádné doklady
Rodina nade mnou „zlomila hůl“

Nikdo mi nevěří
Nemám se kde umýt

Nízkoprahové denní
centrum Květina

Co nabízíme

Stabilní zázemí pro podporu životní změny osob bez přístřeší a osob ohrožených
ztrátou bydlení, které představuje profesionálně poskytovanou sociální práci, nabídku základní materiální a potravinové pomoci (teplá polévka a čaj) a hygienický
servis (sprcha).

Pro koho tu jsme / Komu je služba určena

Služba je určená osobám starším 18 let, které se ocitly v těžké životní situaci
spojené se ztrátou bydlení. Svou činnost zaměřujeme na osoby bez přístřeší a osoby
žijící v sociálně vyloučených komunitách.

Čeho chceme dosáhnout

Cílem služby je zmírnění dopadů na zdraví a kvalitu života lidí na ulici, motivace
k životní změně a usnadnění cesty k lepšímu soužití s majoritou.

Kontakty:

Provozní doba:

Adresa:
Denisova 235/3, Teplice - Řetenice

PO 8:00 –
ÚT 8:00 –
ST 8:00 –
ČT 8:00 –
PÁ 8:00 –
SO 10:00 –
NE 10:00 –

Telefon:
+420 727 930 667 - kancelář
Vedení služby:
Mgr. Barbora Vernerová
tel: +420 727 930 996
mail: vernerova@oskvetina.cz

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
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14:00

www.oskvetina.cz

O službě
Nezisková organizace Květina, z. s. poskytuje ambulantní službu sociální prevence dle § 61 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění platných předpisů s názvem Nízkoprahové denní centrum Květina. Služba je na základě uvedeného zákona
registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 5464128.
Financování služby
Poskytování služby Nízkoprahové denní centrum Květina je poskytováno bezplatně na základě podpory Ústeckého kraje, města
Teplice, Nadace ČEZ a Nadace Divoké husy. Pro financování služby jsou důležité také sponzorské dary. Finančně lze službu podpořit
na čísle účtu organizace 210988782/0300. Děkujeme všem, kteří službu finančně či materiálně podporují.

