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Květina opět vydává svou výroční zprávu, a tak je mým milým úkolem 
poohlédnout se za rokem 2019. Shrnout vše důležité a vyjádřit své díky 
všem podporovatelům a spolupracovníkům, kterým není problematika 
sociálního začleňování lhostejná.  

Květina i v  roce 2019 realizovala sociální služby prevence a další do-
plňkové aktivity, které jsou určeny dětem i dospělým. V podstatě všem 
těm, kteří se potýkají s nelehkou životní situací, se kterou si sami po-
moci nedokážou.
 
Dětem je určena naše nejdéle provozovaná sociální služba s názvem 
Klub Magnet. V terminologii zákona o sociálních službách se jedná o 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Rodinám s  dětmi se věno-
vala služba s  názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s  dětmi 
Květina a dospělým pak služba s názvem Terénní programy Květina. 
Toto spektrum provozovaných sociálních služeb doplňovaly aktivity re-
alizované v rámci projektu města Dubí s názvem Šance pro každého. 
Jednalo se zejména o Dluhové poradenství a dále o aktivity cílené na 
mladé ve věku od 15 do 18 let. Pro ně byly realizovány socioterapeutic-
ké pobyty a dále aktivita Tutoring a mentoring. 

V první polovině hodnoceného roku došlo k přestěhování jednotlivých 
služeb a aktivit do městem Dubí vybudovaného Komunitního centra 
Dubí. Tato budova byla postavena s  příspěvkem EU a zcela odpoví-
dá dnešním potřebám pro realizaci zmíněných sociálních služeb. Tato 
skutečnost je pro organizaci velmi významným vyvrcholením dlouho-
dobé spolupráce s  městem Dubí, které se spolu s  dalšími subjekty 
snaží problematice chudoby a sociálního vyloučení dlouhodobě věno-
vat. V  tomto ohledu si velmi cením navázané spolupráce se zástupci 
města Dubí, s místními školami, sociálním odborem, MAS Cínovecko, 

městskou policií a mnohými dalšími. Jsem přesvědčena o tom, že pou-
ze ve vzájemné kooperaci více subjektů dává naše činnost smysl a na-
plňujeme tak cíle námi realizovaných služeb a dalších aktivit. Samotná 
existence komunitního centra otevírá další možnosti oživení života ve 
městě. A i o tom pojednává ve svém obsahu tento dokument. Pevně 
věřím, že aktivity v tomto duchu se budou v dalších letech rozvíjet. 

Z výše uvedeného vyplývá, že naprostá většina námi realizovaných 
služeb je centralizována do města Dubí. Tedy z hlediska zázemí slu-
žeb, a možnosti jejich využití v místě. Nicméně významná část našich 
služeb je realizována terénní formou, která tvoří podstatu práce těchto 
služeb. Jak již z názvu vyplývá, jedná se o zmíněné terénní programy 
a dále pak o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tyto služby 
mají širokou působnost v  rámci Teplicka a není příliš překvapivé, že 
podstatnou část klientely mají tyto služby v samotném městě Teplice. 

Také město Teplice ve spolupráci s řadou subjektů dlouhodobě vyvíjí 
snahu naplňovat navržené cíle Komunitního plánu vztahující se zejmé-
na k sociální oblasti. V této souvislosti velmi oceňuji aktivitu, iniciativu 
a informovanost představitelů vedení města a dalších zainteresova-
ných. Je patrné, že se sociálním problémům věnuje pozornost a vyvíjí 
se snaha k  aktivnímu hledání řešení. V  tomto směru si velmi vážím 
podpory, a to nejen finanční ze strany vedení města Teplice, která vel-
kým dílem přispěla ke vzniku nové námi provozované sociální služby 
s  názvem Nízkoprahové denní centrum Květina. Jedná se o službu, 
která nabízí služby lidem žijícím na ulici a pro ty, jež jsou ztrátou byd-
lení významně ohroženi. Tato služba zahájila svůj provoz v lednu 2020, 
nicméně veškeré úkony spojené se zahájením provozu této služby bylo 
zapotřebí zrealizovat v  hodnoceném roce 2019. Jsem přesvědčena o 
tom, že bez společného zapojení by rozjezd nové služby byl v podstatě 
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nereálný. Pevně věřím, že vznik této služby je prvním počinem ve vzta-
hu k rozšíření možností řešit svou těžkou životní situaci pro lidi, kterým 
i novodobé společnosti věnují jen málo pozornosti. Zde je nutné připo-
menout, že v prostředí preventivních sociálních služeb je stále patrné, 
že problematika nemožnosti důstojně a adekvátně bydlet je nejpalči-
vějším problémem chudých lidí a má jednoznačně přímou souvislost 
s dalšími oblastmi života těchto lidí. 

V souvislosti se vznikem zmíněné sociální služby nemohu opomenout 
realizovanou benefiční akci konanou v  listopadu roku 2019. Jednalo 
se o hudební koncert, který proběhl v teplickém Klubu Knak. Samotná 
realizace akce měla velmi podpůrný charakter a ukázala, že je mnoho 
lidí, kteří jsou ochotni vnímat téma bezdomovectví a podílet se na hle-
dání jeho řešení. Vysoká účast veřejnosti na akci a poskytnuté finanč-
ní příspěvky organizaci, které byly použity k úpravě prostor vznikající 
služby, byly pro nás velmi významným vyjádření podpory. A to zejmé-
na s přihlédnutím k tomu, že samotná existence tohoto či obdobného 
typu služeb se vždy nesetká s pozitivními reakcemi. Zejména v elek-
tronickém prostřední sociálních sítí jsme zaznamenali řadu nenávist-
ných a urážlivých vyjádření. Toto považuji za zcela nepochopitelné. 
Rádi vedeme k danému konstruktivní diskuse, ale v těchto případech 
je to v podstatě nemožné. 

Nemohu také opomenout, že v roce 2019 se organizace věnovala pro-
blematice náhradní rodinné péče formou poskytování služby s  ná-
zvem Doprovázení pěstounů. Nicméně vzhledem k  tomu, že se nám 
nepodařilo stabilizovat personální zajištění této služby, došlo k závěru 
roku k ukončení poskytování služby.

Více informací ke všemu zmíněnému, a ještě mnohem více, se dočtete 
v samotném dokumentu. 

Závěrem již jen shrnu, že v  roce 2019 využilo našich služeb 167 evi-

dovaných jednotlivců a rodin, což představuje cílenou podporu 457 
dětem a dospělým. Řada služeb byla poskytována také anonymně. 
V  organizaci působilo celkem 24 pracovníků v  rozsahu necelých 12 
úvazků, kteří zajišťovali chod a kvalitu jednotlivých programů. Do akti-
vit se v průběhu roku zapojilo celkem 29 dobrovolníků.

Nezbývá než poděkovat všem spolupracujícím subjektům, všem kole-
gům, zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří stojí za jednotlivými vý-
sledky práce a také všem těm, kteří se finančně podíleli na zajištění 
jednotlivých služeb a projektů. Výčet těchto subjektů je rovněž součástí 
Výroční zprávy za rok 2019.     

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 společ-
nosti, 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: zapsaný 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 2019 v číslech:

Počet klientů:  

Počet podpořených osob: 

Počet hodin strávených pracovníky v terénu:

Počet pracovníků / úvazky: 

Počet dobrovolníků / hodin
dobrovolnické práce:

167

457

24/11,5

29/119

4119
hodin

což představuje poskytování terénních
služeb v rozsahu 171 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 2019 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

Cílem dobrovolnické úklidové akce, která probíhá po celém Česku, 
je úklid nelegálních černých skládek a nepořádku. Klub Magnet se 
zapojuje do úklidu pravidelně každý rok, počet účastníků je závislý 
na počasí, dalších akcích klubu a místě úklidu. 
Po zkušenosti s úklidem ne příliš oblíbené Zvonečkovy louky v Dubí 
v roce 2018, jsme se rozhodli jít 5. dubna 2019 do této výzvy znovu. 
Počet dobrovolníků ze strany uživatelů služby byl vyšší a podařilo se 
propojit naše aktivity i s místními obyvateli – dobrovolníky. Dubnová 
akce nebyla pouze o úklidu, měla i vzdělávací charakter – dobrovol-
ník si připravil interaktivní program o včelstvu. Akce se zúčastnilo 14 
osob, z toho 10 dětí. Sesbírali jsme kolem 150 kg odpadu.
Podzimní úklid realizovaný 20. září 2019 byl jasný a daný už od jara 
– Zvonečkovu louku, na které je i Komunitní centrum Dubí, v  jehož 
prostorech poskytujeme sociální služby, chceme mít čistou. Počasí 
nám přálo, sbíralo se po celé louce, zapojili se i dobrovolníci z lokali-
ty, čehož si velmi ceníme. Místo je to na úklid náročné – nejen množ-
stvím odpadu, ale zejména jeho charakteristikou (prostor navštěvují 
osoby užívající návykové látky). Společně nás uklízelo 15, z  toho 11 
bylo dětí, podařilo se nám ulehčit louce o dalších 150 kg odpadu. 
V úvodu každé úklidové akce probíhá edukace účastníků nejen o od-
padu a jeho třídění, ale také o možnostech nálezu nebezpečného 
odpadu a jak se v takovém případě zachovat. 
Úklid probíhá ve spolupráci s Danielou Herinkovou – vedoucí odpa-
dového hospodářství technického odboru Městského úřadu Dubí.

Propojování dětí a seniorů

V roce 2019 se podařilo uskutečnit jarní a vánoční výjezd do Domova 
pro seniory v Chlumci. Cílem našich tradičních setkání je prohlubo-
vání vztahů a mezigenerační spolupráce. Děti si připravují pásmo 

básniček, písniček a tanců, které je tradicí, bez které by se výjezd ne-
obešel. Stejně tak je to i s dárečky – děti v rámci organizovaných vol-
nočasových aktivit připravují pro babičky a dědečky dárečky pro po-
těšení a zkrášlení jejich domova. Každé setkání se snažíme ozvláštnit 
novou aktivitou – při jarní návštěvě se hrálo divadlo a soutěžilo se ve 
zvídavém kvízu, jehož úspěšní řešitelé byli odměněni památečními 
diplomy. Během vánoční návštěvy se rozvíjela motorika, schopnost 
soustředění se, logické a tvůrčí myšlení, paměť a představivost – to 
vše díky puzzlům s tematikou vánočních tradic. 

Klub Magnet, Skauting pro všechny a 24. roj světlušek 
Střelka 
 
V roce 2019 jsme navázali na spolupráci se Skautingem pro všech-
ny z předešlého roku. Na začátku spolupráce stály otázky skautů, 
kde skauting chybí a proč, jak mohou skauti podpořit svými zku-
šenostmi děti, které žijí v  sociálně vyloučené lokalitě, jak se mo-
hou děti do skautu zapojit, zda dělat jednorázové aktivity a mnohé 
další, které pramení z faktu, že skauting ve vyloučených lokalitách 
víceméně nefunguje a pokud funguje, málokdy se do aktivit zapo-
jují děti sociálně znevýhodněné. Skauti vědí, že je celá řada dů-
vodů, proč zapojení není a že mnoho z nich je pochopitelných, a 
proto vznikla myšlenka propojení s organizací, která ve vyloučené 
lokalitě působí. Cílem bylo nenásilné představení skautských aktivit 
dětem z klubu a následné propojování – nejen skautských aktivit, 
ale i cílových skupin. 
První společná akce proběhla v lednu za účasti, dětem z klubu už 
známých, skautů z Prahy a nově také se zástupci skautů z Teplic. 
Se Světluškami se podařilo domluvit spoluúčast na jejich březnové 
výpravě – společně jsme během jedné březnové soboty vyrazili do 
obory ve Mstišově. Obyčejný výlet byl protkán celou řadou úkolů 
a her a podařilo se navázat nová přátelství a vzájemně se ujistit 
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v tom, že do obou organizací chodí obyčejné děti – na obou stranách 
totiž panovala obava, kdože to vlastně bude a co od něj/nich čekat. 
Vzhledem k tomu, že se žádné obavy nepotvrdily a jediný rozdíl, který 
jsme mezi sebou všichni zaznamenali, byl v ne/nošení šátku, domluvi-
lo se předvánoční setkání v pohodlí stávající skautské klubovny v Tep-
licích. Setkání bylo plné vánočních zvyků, zpěvu koled, tvoření, plnění 
úkolů a vzájemného poznávání. 

Klub Magnet – hravě a zdravě 

V roce 2019 se podařilo získat finanční podporu od Nadačního fondu 
Tesco v  rámci programy Vy rozhodujete, my pomáháme na aktivity 
klubu s názvem Klub Magnet – hravě a zdravě. Co se skrývalo za tímto 
názvem? Podpora zdravého životního stylu pomocí pohybových akti-
vit – v prostorech Komunitního centra Dubí máme k dispozici lezeckou 
stěnu a dostatek prostoru na realizaci pohybového kroužku, bohužel 
nám chyběla dopadová žíněnka, kterou se podařilo díky daru zakou-
pit. Znamená to, že v  klubu byl prostor pro aktivní pohyb, fair play, 
posilovaly se sociální a týmové kompetence, zodpovědnost a důvěra. 
Samotná pohybová aktivita ale není při zdravém životním stylu tou 
jedinou důležitou – důležité je také kvalitní a pravidelné stravování. 
Děti, které do klubu docházely, se seznámily s  pravidelným stravo-
vacím režimem, poznávaly suroviny, které se často jeví jako drahé a 
nedostupné, což se při jejich využití ukázalo jako mylné – bylo nutné 
ale propočítat jednotlivé porce, vysvětlit dětem, proč je důležité sní-
dat či omezovat cukr, ukázat zdravější způsob slazení pokrmů, děti si 
osvěžily hygienické návyky, naučily se prostř ít stůl, připravovat sladké 
i slané snídaně a svačiny, uvařily oběd bez umělých dochucovadel. 
Napekli jsme zdravé vánoční cukroví a slavnostně zdravě „povečeřeli“ 
23. prosince. 
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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 pra-

cuje. Toto chování je charakteristické nezdra-

vým životním stylem, nedodržováním či poru-

šováním sociálních norem, zákonů, předpisů 

a etických hodnot. Sociálně patologickým je-

vem mohou být například závislosti, vandalis-

mus, kriminalita, záškoláctví, lhaní, zanedbá-

vání, týrání, prostituce, šikana apod. Tyto jevy 

se často koncentrovaně vyskytují v lokalitách, 

kde se ve větší míře setkáváme se sociálním 

vyloučením lidí zde žijících, případně se pak 

zde otevírá prostor pro vznik či prohlubová-

ní sociálního vyloučení. Posláním a zároveň 

také cílem Květiny je přispívat k minimalizaci 

těchto jevů. V roce 2019 jsme v tomto směru 

nadrámcově realizovali 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 jejich 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 dospíva-
jících. Nabízí podporu pomocí navázání užšího profesionálního vztahu 
v podobě doprovázení s jasně stanovenými cíli vedoucími ke změně ne-
příznivé situace, a to ve vztahu k sobě samému i ke svému okolí.

V roce 2019 bylo v rámci této aktivity realizováno 7 skupinových akti-
vit v podobě tematických workshopů a exkurzí. S dospívajícími jsme se 
zaměřovali na témata uvědomění si vlastních schopností a potenciálu, 
životních hodnot a místa ve společnosti. Dále jsme se věnovali prevenci 
sociálně patologických jevů, uplatnění a orientaci na trhu práce. Nabíd-
ka byla doplněna návštěvou Protidrogového vlaku, který byl v  květnu 
v Teplicích, HIV autobusu či exkurzí v teplickém „Káčku“, které na Teplic-
ku poskytuje sociální služby osobám se závislostním chováním. V dané 
lokalitě byla poskytnuta podpora celkem 28 dospívajícím. S  tutorem 
a mentorem pravidelně dlouhodobě pracovalo celkem 12 dospívajících. 

Aktivita Tutoring a mentoring byla poskytována 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 Dubí.

Pobytový tábor s Květinou

Ve dnech 7. – 10. srpna 2019 proběhl v obci Zubrnice pod vedením od-
borných lektorů z neziskové organizace Květina, z. s. poslední ze tří so-
cioterapeutických pobytů v rámci projektu „Šance pro každého“.
 
Projekt „Šance pro každého“ byl spolufinancován Evropskou unií a jeho 
realizátorem bylo město Dubí. V letech 2017–2019 došlo k realizaci cel-
kem 3 pobytů. Pobyt byl 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 sebe-
vědomí. Realizace pobytu dále vedla ke snížení a předcházení výsky-
tu delikventního chování ve vztahu k dalšímu efektivnějšímu uplatnění 
účastníků na trhu práce. Jednotlivé aktivity charakteru edukačního, pre-
ventivního a socioterapeutického byly doplněny o volnočasové aktivity. 
Celkem se za období 3 let pobytů účastnilo 15 osob. 

Spolupráce s Městskou policií v Dubí 

Navázaná spolupráce mezi nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež 
Klubem Magnet a preventistou Městské policie Dubí Str. Otou Rösslerem 
pokračovala i v roce 2019. V rámci preventivních přednášek jsme společně 
řešili téma (ne)bezpečí dětí (nejen) o prázdninách doma i na ulici či rozdě-
lení drog a jejich negativní působení na člověka, legálnost a nelegálnost 
drog. Přednášky měly předem dané téma, během diskuse se často ale pů-
vodní téma rozšiřovalo a docházelo k preventivnímu působení v mnohem 
více oblastech. 
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Preventivní aktivity

Sociální práce by mimo jiné měla také upozorňovat na důležitá témata 
i širokou veřejnost. V roce 2019 jsme tak realizovali několik aktivit. Mimo 
účasti na Potravinové sbírce a realizaci Benefice pro Květinu, kterým se 
věnujeme v jiných kapitolách, byly realizovány ještě 3 aktivity menšího 
rozsahu. 

V období zápisů do mateřských školek informovali terénní pracovníci 
rodiny na vytipovaných ubytovnách v Teplicích o povinné předškolní vý-
chově, informovali maminky, které zápisy s dětmi neabsolvovaly, jak po-
stupovat, aby tuto povinnost splnily a jejich předškolák v září mohl do 
školky docházet. 

Terénní pracovníci na podzim navštívili seniory v domě s pečovatelskou 
službou v ulici Českobratrská v Teplicích, kde společně diskutovali velmi 
palčivé téma „Šmejdi“. Seniorům představili nejčastější nekalé praktiky 
těchto společností, upozornili je na to, které společnosti již mezi tyto 
šmejdy řadíme a jak se zachovat v případě, že je někdo takový osloví. 

Ke konci roku proběhlo velmi milé povídání pracovníků s dětmi ze školič-
ky Dětská skupina Polárka spolku Severka. Předvánoční období bylo 
věnováno problematice života lidí bez domova. Pomocí obrázků a spo-
lečného povídání děti zjistily, co lidem na ulici nejvíce chybí, kdo a jak 
takovým lidem může pomáhat a jak se chovat, když venku bezdomovce 
potkají.
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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 s sebou jako důsledek přináší chudobu, krize v rodině, negativ-
ní 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 3,2% podíl nezaměst-
nanosti, počet uchazečů o zaměstnání je 174 osob. Ve městě Teplice 
je 2,5% podíl nezaměstnanosti, což představuje 926 uchazečů o za-
městnání (data k 31. 12. 2019). 

Sociální služby mají snahu reagovat na problém dlouhodobé ne-
zaměstnanosti prostřednictvím jednotlivých činností a aktivit, které 
nabízejí. Jedním z  velký problémů je pak nezaměstnanost nezle-
tilých ve věku 15 až 18 let, kdy dochází k  předčasnému opuštění 
vzdělávacího systému, čímž se následně snižuje možnost uplatnění 
se na trhu práce. Také na tento jev reaguje výše popsaná aktivita 
Tutoringu a mentoringu. 
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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.

Hranice příjmové chudoby se v České re-

publice týká 10,1 % obyvatel (cca 1 milion) 

a má stoupající tendenci. Příjmová chudo-

ba úzce souvisí se vznikem sociálního vy-

loučení. Chudoba více ohrožuje ženy než 

muže a častěji postihuje rodiny s dětmi než 

bezdětné. Tito lidé zpravidla nedosáhnou 

na nákup zdravých potravin, ovoce, zeleni-

ny či masa. Bohužel ani u nás v České re-

publice není hlad jen abstraktním pojmem. 

CHUDOBA A SOCIÁLNÍ
VYLOUČENÍ 
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Potravinová a materiální pomoc

Potravinovou a materiální pomoc poskytuje organizace Květina, z. s. 
jako nadrámcovou aktivitu určenou klientům všech jejích služeb. Před-
stavuje zejména distribuci potravinové pomoci, drogistického zboží
a dále také pomoc v podobě sociálního šatníku. 
Naším cílem je podpora solidarity mezi lidmi a účelná distribuce pomo-
ci k potřebným, a to v podobě potravin či např. oblečení. Pomáháme 
přímo tam, kde tyto věci (pro jiné běžné) 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, přátelé, zaměstnanci 
spolupracujících subjektů či samotní občané měst, ve kterých organiza-
ce působí. Potravinami organizace disponuje díky navázané spolupráci 
s Potravinovou bankou v Ústeckém kraji, z. s. a také díky účasti v listo-
padové Potravinové sbírce. Během roku 2019 bylo v rámci jednotlivých 
služeb potravinovou a materiální pomocí podpořeno 317 osob, z  toho 
šlo ve 155 případech o nezletilé děti. 

Dluhové poradenství
 
Nákupy na splátky jsou dnes ve společnosti běžnou záležitostí. Není 
tak překvapením, že domácnosti jsou vybaveny elektronikou, nábytkem 
„na dluh“, nákupy aut a domů se často bez možnosti „na dluh“ nepořídí 
vůbec. Zadluženost jako taková se týká celé společnosti. Problematika 
zadluženosti a její narůstání má negativní dopad na kvalitu života člo-
věka, může vést nejen k ohrožení, ale zejména k prohloubení 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, které se ocitly 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 2019 aktivitu využilo celkem 40 osob, z toho 27 z nich aktivity využilo 
opakovaně. Dlouhodobá systematická podpora byla poskytnuta celkem 
17 osobám. Nejčastěji pracovník pomáhal klientům vysvětlovat důsledky 
nařízení exekuce a zorientovat se ve výši pohledávek, zprostředkovával 
komunikaci s exekutorskými úřady a soudy, sepisoval s  klienty žádosti
o splátkové kalendáře. Od novely insolvenčního zákona jej také často vy-
hledávali lidé s dotazy ke změnám týkajících se možného oddlužení. 
Osobních konzultací s pracovníkem mohli zájemci využít dvakrát v týd-
nu, konkrétně v pondělí v čase od 8:00 do 12:00 hodin v Dubí – Pozorce 
a ve středu v čase od 13:00 do 17:00 hodin v ulici Krušnohorská 41, Dubí. 
Dluhové poradenství bylo 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.

Krabice od bot

V  roce 2019 již poosmé organizovala Diakonie Českobratrské církve 
evangelické sbírku Krabice od bot, do které jsme byli také zapojeni. Cí-
lem akce je potěšit děti z  chudších rodin v  České republice v  předvá-
nočním čase. Radost dětem dělají děti spolu se svými rodiči – připraví 
dárkovou krabici od bot, do níž dají dětské dárky, zabalenou krabici 
odnesou na sběrné místo, ze kterého putuje krabice k organizaci, která 
pracuje s dětmi a postará se o to, že dárečky potěší co nejvíce dětí žijí-
cích v tíživé sociální situaci. Cílem organizátorů je přinést vánoční radost 
na tváře dětem – úplně všem. V Klubu Magnet se v předvánočním, vá-
nočním i povánočním čase rozdalo přes 120 dárků, které potěšily děti 
obou pohlaví ve věku od 6 do 16 let. V Sociálně aktivizační službě pro 
rodiny s dětmi Květina se v předvánočním čase rozdalo zhruba 80 dár-
ků, které potěšily děti všech věkových kategorií.
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Organizace Květina, z. s. disponovala v roce 

2019 pověřením k  výkonu sociálně-právní

ochrany dětí v  rozsahu uvedeném níže. 

V některých oblastech bývá často propoje-

no s činností sociálních služeb, v některých 

oblastech se vztahuje k dalším činnostem 

organizace, zejména pak ke službě Dopro-

vázení pěstounů. 

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 Anny
Jsou Vám známy situace, kdy si některé páry moc přály mít dítě, ale okol-
nosti jim tuto možnost neumožnily přirozenou cestou? V takové situaci je 
řada partnerských vztahů a potřebu starat se o děťátko řeší různými způ-
soby. Spousta takových párů má možnost dítě přijmout do adopce. Někteří 
přesto ale nedostávají nárokům adopce a nabízí se tak případná možnost 
pěstounské péče. Znamená to, že dítě, které se nachází v pěstounské péči, 
zpravidla má své rodiče, se kterými v případě zájmu z jedné či druhé stra-
ny má být podporován a je žádoucí kontakt. Tyto možnosti také kladou 
mnohem větší nároky na pečující dospělé, kteří se starají o dítě či děti 
v pěstounské péči. Přesto se najdou odhodlaní lidé, kteří chtějí dát třeba že 
jen dočasný domov dětem, které by jinak vyrůstaly v ústavní péči.
Naše klientka Anna dlouho zvažovala různé varianty, nakonec se rozhodla 
stát se pěstounkou. Prošla roční přípravou a nemusela společně se svým 
partnerem dlouho čekat na to, až jim úřady svěří do péče pětiletá dvojčata. 
Děti si předtím prošly spíše zklamáním, a tak doufaly, že budou mít nové, 
lepší rodiče.  Velmi rychle si nové dospělé oblíbily. Klientka byla až dojatá 
z toho, jak k nim děti velmi rychle, jen během několika málo dní, přilnuly. 
Vše se zdálo až idylicky krásné. Ukázalo se ale, že děti mají některé ne-
zvyklé projevy chování a další obtíže, za kterými stojí jejich minulost. A toto 
je přesně ten prostor, kdy sociální pracovnice služby „Doprovázení pěs-
tounů“ intenzivně spolupracuje s rodinou. Snaží se identifikovat jednotlivé 
potíže, nasměrovat dospělé k jednotlivým odborníkům a zajistit tak, že vše 
bude řádně ošetřeno. Jedině tak může rodina společně prospívat a dospělí 
tak mohou nově nastalou, náročnou situaci dobře zvládat ve prospěch 
dětí, o které pečují. Ukazuje se tak i v  tomto případě, že služba „Dopro-
vázení pěstounů“ má svůj smysl a je pro každou rodinu náhradní péče 
důležitá. Věříme, že všechny členy této rodiny čekají jen dny plné naděje 
a příjemného očekávání. Není ovšem pochyb, že dětem je s nimi dobře.
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STAT IST ICKÉ VÝSTUPY

RODINY A DĚTI
V roce 2019 jsme spolupracovali s 24 rodinami.
V těchto rodinách je zastoupeno 28 pečujících osob. 
- pečující osobou – muž - 18 %
- pečující osobou – žena - 82 %

O příbuzenskou pěstounskou/poručenskou péči se 
jednalo u 83 % pečujících osob (babička, děda, teta, 
sestra) nezletilých dětí. 

O nepříbuzenskou pěstounskou/poručenskou péči se 
jednalo u 17 % pečujících osob nezletilých dětí.

 

Do těchto rodin bylo svěřeno do pěstounské či poručenské péče
29 nezletilých dětí.

- poměr chlapců a děvčat byl 45 % k 55 %

KONTAKTY
-  celkový počet kontaktů: 1014
-  průměrný počet měsíčních kontaktů: 85

 Do kontaktů s pěstouny/poručníky patří: osobní kontakt v kanceláři či 
 osobní kontakt terénu, telefonický kontakt a jiný kontakt.

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ/PORUČNÍKŮ

Celkem bylo zajištěno a zrealizováno 11 vzdělávacích seminářů 
v rozsahu 39 vzdělávacích hodin.

-  z toho 1 výjezdní víkendové pobytové vzdělávání v rozsahu 12 hodin

- 2 sobotní dopolední vzdělávací bloky v rozsahu 6 hodin

-  7 dopoledních vzdělávacích bloků v rozsahu 21 hodin

VÝCHOVNÉ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A ZAJIŠTĚNÍ KRÁTKODOBÉ 
PÉČE PRO DĚTI

-   v květnu v rámci pobytového vzdělávání pro pěstouny/poručníky byl  
 pro děti zajištěn celodenní program spojený s jejich hlídáním
-  v průběhu roku dle potřeb klientů byla zajištěna krátkodobá péče
 o menší děti v rámci vzdělávání pěstounů/poručníků
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

Na poskytování služby se v  oblasti přímé práce v  roce 2019 podílely 
celkem 2 sociální pracovnice v rozsahu 1,425 úvazku. 

FINANCOVÁNÍ

Provoz služby je zajištěn státním příspěvkem na výkon pěstounské péče 
podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

UKONČENÍ SLUŽBY

K 31. 12. 2019 došlo k rozhodnutí vedení organizace Květina, z. s. 
ukončit poskytování služby Doprovázení pěstounů. Ač toto rozhod-
nutí bylo náhlé, z pohledu vedení organizace uvážené a zodpovědné. 

V průběhu roku se služba začala potýkat s komplikacemi v oblasti per-
sonálního zajištění, které bylo na základě aktuální situace na trhu práce 
dlouhodobým problémem řady ziskových a také neziskových subjektů. 
Dlouhodobě udržujeme velmi vysokou kvalitu a úroveň jednotlivých ak-
tivit a všech realizovaných služeb organizace. Vedení organizace tak 
v  této souvislosti dospělo k  závěru, že není možné vzhledem k  desta-
bilizací týmu připustit snížení úrovně a kvality služby, a tak jako jediné 
zodpovědné rozhodnutí ve vztahu ke klientele této služby bylo přistoupit 
k ukončení zmíněné služby. 

Veškeré administrativní kroky související s ukončením služby ve vztahu 
k  vydanému pověření k  výkonu sociálně-právní ochrany dětí byly pro-
vedeny řádně. Zodpovědně bylo komunikováno s  Oddělením sociál-
ně-právní ochrany dětí Magistrátu města Teplice a v  neposlední řadě 
s jednotlivými klienty naší služby. Ti měli možnost volit ze stávajících do-
provázejících organizací či také z nově vzniklých na Teplicku. 
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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 ohroženy. Celkem vyu-

žilo v roce 2019 těchto služeb 457 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 sousední obce. 
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TERÉNNÍ PROGRAMY
KVĚTINA
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Poslání / Co nabízíme 

Tato bezplatná služba nabízí pomoc, podporu a poradenství osobám 
od 16 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, a to v podobě spo-
lupráce v přirozeném prostředí daného člověka tak, aby došlo ke změně 
sociálně nepříznivé situace, kterou není schopen vlastními silami překonat. 
Společně vyvíjíme snahu k minimalizaci a předcházení sociálního vylouče-
ní. Služba je poskytována ve městech Teplice a Dubí.

Na co reagujeme / Co umíme

- Pomáháme při získávání osobních dokladů – žádosti o občanský prů-
 kaz,  kartičku pojištěnce, duplikát rodného listu, vysvědčení. 
- Doprovázíme klienty na různá jednání – prohlídky bytů, pohovor 
 v azylovém domě, první návštěva u nového lékaře, podání žádosti o 
 sociální dávky.
- Pomáháme lidem najít vhodné bydlení – mapujeme kapacity azylových 
 domů a ubytoven, zprostředkováváme komunikaci s pronajímateli bytů, 
 pomáháme se zajištěním přepisu energií apod. 
- Podporujeme lidi při hledání vhodného zaměstnání – vyhledáváme na-
 bídky zaměstnání, pomáháme sestavit životopis, připravit se na poho-
 vor se zaměstnavatelem. 
- Nabízíme distribuci potravinové a materiální pomoci.
- Poskytujeme podporu při zajištění lékařské péče – vyhledáváme regis-
 trující lékaře, odborné lékaře, pomáháme řešit změny registrace zdra-
 votní pojišťovny.
- Pomáháme s porozuměním úředních dokumentů. 
- 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 

Erika (63 let)

Poprvé klientku pracovníci zkontaktovali při depistáži na sklonku roku 
2017 v opuštěné garáži. Prvotní zakázkou byla zejména distribuce po-
travinové pomoci, jelikož klientka žila velmi nuzně. Od té doby společně 
ušli kus cesty. 
Díky pravidelné spolupráci se podařilo navodit bezpečné prostředí, kdy 
klientka postupně rozkryla své starosti o syna, ale i o sebe. Nejvíce ji 
trápila jeho závislost, kterou bohužel on sám moc neřešil. Také se svěři-
la, že se ho občas bojí, a tak se v garáži zavírá, dokud zase dle ní není 
v pořádku. Klientce již tragicky zemřely dvě z jejích dětí, proto nechtěla 
syna opustit. Příjmy rodiny byly velmi nízké, žili pouze z jejího invalidního 
důchodu. Syn se svými potížemi a také díky vysoké amputaci nohy, práci 
těžko hledal a chyběly mu i doklady, aby se mohl zaevidovat na úřadu 
práce. Společně žili v jedné opuštěné garáži, kde měli i kamna na dře-
vo, což jim skýtalo možnosti jako teplo, možnost uvařit si, díky kamnům 
mohla Erika i prát a pravidelně se koupat. Erika ve svém věku trpěla 
několika nemocemi, které jí ztrpčovaly život. Špatně se jí chodilo, při 
námaze i špatně dýchalo, měla vysoký tlak a brala léky na srdce (pokud 
na ně zrovna zbyly finance). Během spolupráce se podařilo klientce za-
jistit dávky pro osoby se zdravotním postižením a také díky komunikaci 
s lékaři pojízdné chodítko, se kterým klientka měla větší jistotu při chůzi 
na delší vzdálenosti (na nákup, k lékaři). Syn během té doby získal ob-
čanský průkaz a zaevidoval se na úřadu práce. Díky tomu mohla rodina 
požádat o dávky hmotné nouze a výhledově uvažovat o stěhování. 
V létě 2019 garáže skoupil nový majitel a začal pozemek i garáže vyklí-
zet. Bylo proto potřeba co nejdříve rodině najít ubytování. Jejich příjmy 
neumožňovaly činit si úspory a zvažovat tak komerční bydlení, proto 
pracovník Erice i synovi nabídl pomoc při získání azylového bydlení. Po 
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telefonické domluvě dovezli pracovníci služebním vozem Eriku i jejího 
syna na vstupní pohovor do azylového domu. Následně byl dojednán 
den nástupu. Klientka se ze změny velmi těšila, ale zároveň se jí vel-
mi obávala. V tomto meziobdobí pracovník klientce poskytoval zejména 
emoční podporu svými návštěvami. Dne 26. září klientka i se synem 
opustili „svoji garáž“ a nastoupili do azylového domu.

Marie (58 let)

Marie se se svými dospělými syny Robertem (19 let) a Martinem (24 let) 
ocitla bez střechy nad hlavou v průběhu podzimu 2018. V tu dobu s rodinou 
začali pracovat i terénní pracovníci. V počátku bylo potřeba se zorientovat v 
celé situaci rodiny. Jak tři dospělí lidé přijdou o střechu nad hlavou? 
Marie se narodila v Maďarsku se sluchovou vadou, a tak nemusela navště-
vovat ani základní školu. Marie se během života hodně stěhovala, až se 
ocitla na severu Čech. Zde si našla i manžela, který byl hlavou rodiny v pra-
vém slova smyslu. Pracoval, staral se o placení nájmu, komunikaci s úřady, 
lékaři i učiteli. Marie se starala o domácnost a děti. Martin po základní škole 
chodil 1 rok na učiliště, ale nakonec to vzdal a pak si příležitostně vydělával 
přes kontakty otce. Robert trpí středně těžkou mentální retardací a má potí-
že v komunikaci, díky podpoře otce vychodil speciální základní školu. Žilo se 
jim poměrně dobře na ubytovně do doby, než otec rodiny zemřel. Tato ro-
dinná tragédie zasáhla rodinu fatálně. Starší syn začal mít psychické potíže 
a i přesto, že se snažil najít si práci, vždy v zaměstnání vydržel cca čtvrt roku. 
S rodinou chvíli žil, pak se na pár týdnů ztratil a opět objevil. Matka neuměla 
zastat roli hlavy domácnosti, neplatila pravidelně nájem, nereagovala na 
písemnosti od úřadů apod. Starala se dále výtečně o domácnost, uklízela, 
prala a vařila, vše hradila ze svého invalidního důchodu.  Jednou na dveře 
zaklepal majitel bytu a oznámil rodině, že se musí vystěhovat, jelikož dluží 
na nájmu už několikátý měsíc. To bylo právě na podzim 2018. 
Po dobu spolupráce se rodině podařilo získat nové průkazy pojištěnce, dále 

se podařilo požádat Robertovi o invalidní důchod („důchod z mládí“) a také 
o příspěvek na péči. Vzhledem k situaci rodiny, pracovník Terénních progra-
mů Květina mapoval kapacity a podmínky přijetí v pobytových službách pro 
osoby se zdravotním postižením v rámci celého Ústeckého kraje. Společné 
přijetí matky i syna bylo možné pouze v jednom případě. V lednu 2019 se 
podařilo domluvit vstupní pohovor až ve městě Vejprty na Chomutovsku. 
Vzhledem k situaci a k velké vzdálenosti byli klienti na pohovor doprave-
ni služebním vozem. Následně bylo potřeba získat doporučení praktických 
lékařů, a tak pracovník nejprve s Robertem a následně s  Marií navštívil 
praktického lékaře, kde získali potřebné doporučení, které k žádosti o přijetí 
do domova pro osoby se zdravotním postižením bylo nutné doložit. Před 
samotným nástupem pracovník propojil sociálního pracovníka z Vejprt s re-
ferentkou úřadu práce a pracovnicí okresní správy sociálního zabezpečení, 
které měly klienty na starosti v Teplicích. Nakonec se podařilo 1. března 
2019 klienty odvézt do Vejprt, kde od té doby matka se synem bydlí. 

STAT IST ICKÉ VÝSTUPY  

Počet uživatelů: 36

Počet podpořených osob: 147 

Počet setkání: 1442 v celkovém čase 1004 hodin, což před-
stavuje poskytování podpory v  rozsahu 
41 dní nepřetržitě. 
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 

Na poskytování služby se v oblasti přímé práce v roce 2019 podílelo cel-
kem 5 pracovníků v rozsahu 2,15 úvazku. 

FINANCOVÁNÍ 

Poskytování služby Terénní programy Květina bylo poskytováno bezplatně 
na základě finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0
000748 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstna-
nost. Cílem projektu bylo zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním 
vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce pro-
střednictvím realizace sociálních služeb v období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 
2019. Dále na základě podpory Ústeckého kraje, města Teplice a města 
Dubí.



SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO RODINY
S DĚTMI KVĚTINA
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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 následků.
- Poskytujeme doučování dětem v přítomnosti rodiče – rozvoj rodičovských 
 dovedností.
- Řešíme problémy s bydlením – podání žádosti o mimořádnou okamžitou 
 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 kluby 
 pro nezletilé děti, motivujeme rodiče k tomu, aby děti do zařízení posílali.
- Zvyšování finanční gramotnosti rodin – pomáhání v orientaci příjmů
 a výdajů, rady v ohledu efektivního nakupování, vaření apod. 

PŘ ÍBĚH KL IENTA 

Petra (34 let)
Petra se svými dětmi Lukášem a Markétou často měnila bydliště, pohybova-
la se po celém Ústeckém kraji a často přebývala také v azylových domech.  
V roce 2019 se přestěhovala za svým novým přítelem do Teplic. Vztah bo-
hužel nevyšel a Petra se s dětmi ocitla bez bydlení a její dluhy jí nevydaře-
ným vztahem vzrostly. Pomocnou ruku jí poskytli její rodiče, kteří jí zajistili 
nájem v malém bytě nedaleko od nich. Při vyřizování dávek se však potýkali 
s překážkami, které nebyli schopni překonat. Na počátku spolupráce Petry 
se službou SAS Květina bylo tedy prioritou stabilizovat měsíční příjem rodiny. 
Do práce jít Petra nemohla. Lukáš již sice chodil do školy, ale čtyřletá Mar-
kéta byla s Petrou doma. Markéta má řadu zdravotních komplikací, od léta 
začala mít také epileptické záchvaty a musela být několikrát hospitalizová-
na. Péče o ní je velmi náročná a ani příbuzní ji proto nemohou dlouhodo-
bě hlídat. Pracovnice SAS pomohla vyřešit překážky pro vyřízení potřebných 
dávek a Petra tak každý měsíc měla prostředky na úhradu nájmu a energií. 
Na kvalitní a pravidelné jídlo a další potřeby domácnosti však již mnoho 
nezbývalo. V této oblasti Petře opět pomohli a pomáhají její rodiče a služba 
SAS poskytuje v rámci možností a díky štědrosti ostatních subjektů rodině 
potravinovou a materiální pomoc. Nejpalčivějším problémem po celou dobu 
spolupráce však bylo zajištění pediatra pro děti. Po přestěhování se do Teplic 
se Petře nedařilo najít lékaře, který by vzal její děti do péče. Situace se ještě 
zkomplikovala tím, že Petra podlehla tlaku pouličního obchodního zástupce 
a nechala sebe i děti převést ke zdravotní pojišťovně, která má na severu 
Čech velmi řídkou síť smluvních lékařů. Pracovnice SAS Petru v hledání pe-
diatra velmi podporovala. Zajistila seznam smluvních pediatrů, umožňovala 
telefonovat ze služebního mobilu, doprovodila Petru osobně k vybraným pe-
diatrům. Přes 2,5měsíční aktivní snahu se nepodařilo pediatra zajistit. Petra 
měla možnost poznat, co přináší nepromyšlená změna zdravotní pojišťovny. 
Pojišťovna navíc při hledání lékaře nebyla příliš nápomocná a až po několi-

SOCIÁLNĚ AKT IV IZAČNÍ  SLUŽBY PRO 
RODINY S  DĚTMI  KVĚT INA



SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S  DĚTMI  KVĚT INA   |  28 |

katýdenní komunikaci ze strany pracovnice SAS byl pediatr zajištěn. Nicméně 
v jiném městě. Tím byla situace pro pojišťovnu vyřešena a dále již nekomuni-
kovala. Zajištění místně dostupného pediatra bylo nesmírně důležité vzhle-
dem k dlouhodobě komplikovanému zdravotnímu stavu Markéty a také 
kvůli finanční stabilizaci rodiny. Bez pediatra nemohla Petra podat žádost
o příspěvek na péči. Pracovnice SAS proto po všech uvedených neúspěšných 
snahách vytipovala s Petrou nejbližší pediatričku, která byla smluvním léka-
řem pojišťovny. Společně jí navštívily a tentokrát s pediatričkou komunikova-
la především pracovnice SAS. Nakonec se podařilo s pediatričkou domluvit 
a ta přijala Petry nezletilé děti do péče. Petře i jejím dětem se tak otevřel život, 
ve kterém mají zajištěnou lékařskou péči a pravidelný měsíční příjem. Díky 
úzké spolupráci služby SAS Květina s Petřinými rodiči zůstává klientka stále 
ve stejném bytě a poskytuje tak svým dětem stabilní a bezpečné zázemí.

Alice (33 let)
Paní Alice přišla do služby SAS na doporučení známých ve městě Dubí. 
V době, kdy vstupovala do služby byla v 6. měsíci těhotenství. Byla vdaná, 
nenarozené dítě čekala s jiným partnerem než manželem, bydlela na uby-
tovně. Dětství strávila, jak sama uvedla, v dětském domově a přála si pro své 
nenarozené dítě jiný osud. S pomocí SAS Květina paní Alice podala návrh na 
rozvod, s manželem nebyla v kontaktu víc jak 10 let. Paní Alice si uvědomova-
la, že pobyt na ubytovně není vhodný pro výchovu nezletilého dítěte, pracov-
nice SAS předala základní informace o možnostech, které by pomohly situaci 
vyřešit. Paní Alice aktivně řešila svou náročnou životní situaci, s dopomocí 
pracovnice SAS zažádala o veškeré sociální dávky, na které měla nárok. Své-
pomocí si našla vhodné bydlení, jediný problém byl ve výši kauce na byt. Paní 
Alice nedisponovala žádnými finančními prostředky, proto si na doporučení 
SAS požádala o mimořádnou okamžitou pomoc na hmotné nouzi, ta jí díky 
doporučujícímu dopisu od SAS Květina byla schválena. Paní Alice v říjnu 2019 
porodila zdravého chlapečka, zařídila si rodičovský příspěvek a s biologickým 
otcem dítěte začala sdílet společnou domácnost a vychovávat jejich společné 
dítě. Paní Alice je na dobré cestě, aktivně se podílí na řešení své situace a již 
nyní pro svoje nezletilé dítě chce jen to nejlepší a pro dané dělá maximum.

STAT IST ICKÉ VÝSTUPY

Počet rodin: 43 

Počet podpořených osob (dospělí + děti): 166

Počet setkání: 2349

v celkovém čase 1875 hodin, což představuje poskytování podpory 
nepřetržitě v rozsahu 78 dní. 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 

Na poskytování služby se v oblasti přímé práce v roce 2019 podílelo cel-
kem 8 pracovníků v rozsahu necelých 4,0 úvazku. 

FINANCOVÁNÍ

Poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květi-
na bylo poskytováno bezplatně na základě finanční podpory projektu čís-
lo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0000748 z Evropského sociálního fondu, 
Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu bylo zvýšit uplatni-
telnost 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. 12. 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 převáž-
ně ze sociálně slabého anebo méně podnětného rodinného prostředí 
obcí teplického regionu, zejména města Dubí.

Na co reagujeme / Co umíme 

- Podporujeme úspěšnost dětí v oblasti vzdělávání. 

- Podporujeme veřejně prospěšné akce.

- Nabízíme zázemí pro bezpečné trávení volného času.  

- Nabízíme lákavé kroužky.   

PŘ ÍBĚH KL IENTA 

Mirek (9 let)
Mirek poprvé navštívil službu v roce 2016, zpočátku docházel do klubu 
velmi sporadicky. Dohodu o poskytování služby se podařilo uzavřít až 
po téměř dvou letech kontaktu. I přes to, že se podařilo uzavřít smlouvu 
a sestavit individuální plán, na kterém se mohlo společně začít pracovat, 
Mirek do klubu téměř nedocházel. Cíle nebyly naplňovány. I s minimální 
docházkou docházelo k porušování pravidel. Zlom nastal v  roce 2019. 
Mirek se vlivem nešťastné události v  soukromém životě začal v  klu-
bu vyskytovat více, klub se stal místem pro sdílení a hledání odpovědí 

na otázky, které neměl s kým diskutovat, a také mu zde byl poskytován 
bezpečný prostor, který byl pro Mirka vzhledem k situaci velmi podstat-
ným. Mirek je samotářské dítě toužící po zájmu okolí – vrstevníků i do-
spělých. Ne vždy volí správné techniky upoutání pozornosti. Díky tomu 
není příliš oblíben – společně s pracovníky se učil reagovat na ne vždy 
příjemné situace, učil se zvládat své emoce a dodržovat pravidla, ne-
jen v  klubu, ale i mimo něj. Klub byl pro Mirka podpůrným v několika 
oblastech – v oblasti volného času, v oblasti sociálně patologických jevů 
i mezilidských vztahů. Mirek pravidelně do klubu docházel a využíval 
možností, které klub nabízel např. volnou hernu, počítač, ale i organizo-
vané aktivity (využil klubové nabídky a účastnil se výtvarného kroužku, 
kroužku zaměřeného na bezpečnost silničního provozu či na finanční 
gramotnost, využíval hudebně-taneční kroužek, účastnil se kroužku za-
měřeného na ekologii, kroužku deskových her, vaření či poznávacího 
kroužku), vzhledem k minimální využitelnosti nabídky v předchozích le-
tech, je toto velkým posunem. Často vyhledával kontakt s  pracovníky. 
Podařilo se navázat vztah založený na důvěře, který je při poskytování 
služby podstatný. Mirek do klubu dochází rád, přesto ne vždy mohl vy-
užít aktivit tak, jak by si přál – ne vždy zvládl dodržet klubová pravidla 
a přišel trest. Na daném s pracovníky intenzivně pracuje. Ostatní uživa-
telé služby ho již nevyčleňují, není sice příliš oblíben, právě pro své časté 
obtíže s dodržováním pravidel, je ale respektován. 

Eliška (9 let)
Eliška navštěvuje klub od roku 2016. Eliška žije v  Dubí spolu se svými 
rodiči a dvěma mladšími sourozenci, Terezkou a Pavlíkem. Chodí do třetí 
třídy základní školy. Do klubu pravidelně dochází i spolu se svými sou-
rozenci. Tráví zde většinu svého volného času a ráda se účastní nabí-
zených aktivit. Elišku trápily špatné známky z  některých předmětů, je 
velmi zodpovědná, zejména v  rámci školní přípravy, o to horší pro ni 
neúspěch byl. Vyhledala pracovníky klubu a využila jejich nabídky pravi-
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delné pomoci a podpory při přípravě do školy. Spolu s garantkou a dalšími 
pracovníky klubu se Eliška pravidelně věnovala zejména českému jazy-
ku. Nejen díky intenzivní přípravě v Klubu Magnet, ale také díky vlastní 
iniciativě Elišky, došlo ke zlepšení školního prospěchu. Elišce se podaři-
lo vyhnout propadnutí, celkově si velmi vylepšila průměr, radost sdílela 
s pracovníky. Klub Elišce neposkytoval zázemí pouze v oblasti obtíží se 
školním prospěchem – Eliška využívala klidného a bezpečného prosto-
ru klubu, aktivně zde naplňovala svůj volný čas. S nadšením využívala 
širokého spektra organizovaných volnočasových aktivit – účastnila se 
výtvarného kroužku, kroužku penízkohraní, který se zaměřuje na finanční 
gramotnost, kroužku Květoš, Kájina a Emušáci, zaměřeného na práci 
s  emocemi a obtížemi v  mezilidských vztazích, pravidelně hrála stolní 
hry na kroužku deskových her, vzhledem k obtížím v českém jazyce vyu-
žila i kroužku grafomotoriky a čtenářského kroužku, účastnila se krouž-
ků zaměřených na etiketu, ekologii, pohyb či vaření. Využívala hudeb-
ně-taneční kroužek i kroužek poznávací. Spolu s  klubem se účastnila 
aktivit se skauty či poznávala Dubí. I přes úspěchy, které se v roce 2019 
podařily, je nutné pokračovat ve spolupráci a Elišce i nadále poskytovat 
zázemí k jejímu rozvoji.

STAT IST ICKÉ VÝSTUPY

Počet uživatelů: 60

Počet podpořených osob: 87

Počet setkání: 5943

zařízení bylo v provozu 248 dní, vždy v rozsahu 5 hodin. 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 

Na poskytování služby se podílelo v roce 2019 celkem 9 pracovníků 
v rozsahu 3,9 úvazků.

FINANCOVÁNÍ  

Poskytování služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet 
finančně podpořil Ústecký kraj a Město Dubí. Tato služba byla v roce 
2019 finančně podpořena také Nadačním fondem Tesco a společností 
CzechPak Manufacturing, s. r. o.  
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Poslání / Co nabízíme

Sociální služba s názvem Nízkoprahové denní centrum Květina nabízí 
služby pro lidi žijící na ulici a pro ty, jež jsou ztrátou bydlení významně 
ohroženi. Potřebu existence této služby vnímala odborná veřejnost už 
delší dobu, proto byl vznik zařízení zahrnut v Komunitním plánu města 
Teplice. 

Během roku 2019 se činily potřebné kroky k zahájení provozu nové so-
ciální služby organizace v  roce 2020. Díky aktivitě organizace a velké 
podpoře města Teplice, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magis-
trátu města Teplice a dalších aktérů věnující se sociálním problémům 
na Teplicku, se vše potřebné podařilo. Ač cesta nebyla jednoduchá. Bylo 
potřeba zažádat o registraci sociální služby a vyjednat zařazení služby 
do Základní sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji, která je stále „za-
mražená“. Nelehké bylo najít a získat nájemní vztah na vhodné prostory 
pro provoz služby, což trvalo pět měsíců. Poté bylo potřeba prostory při-
pravit (zejména vybudování hygienického zázemí – sprcha, toalety) a vy-
bavit tak, aby vyhovovaly potřebám služby i klientů a také hradit náklady 
spojené s  pronájmem prostor. S  tím tedy v  neposlední řadě souviselo 
i získání finančních prostředků ještě před zahájením samotného provo-
zu služby. 

Na co reagujeme / Co umíme 

Služba představuje stabilní zázemí pro podporu životní změny klientů. 
Díky profesionálně poskytované sociální práci, nabídce základní materi-
ální a potravinové pomoci, hygienickému servisu, služba cílí na motivaci 
ke změně v životě a ke zmírnění dopadů na zdraví a kvalitu života lidí na 
ulici (například poskytnutím pravidelné sprchy / zajištění hygieny, čistým 

oblečením, teplých dek či polévky v době mrazů), čímž může zmírnit 
potřebu zajistit si tyto statky společensky nevhodným jednáním. Dané 
může pomoci k lepšímu soužití lidí bez domova s majoritou.

FINANCOVÁNÍ

V květnu 2019 naši činnost směřující k zahájení provozu výše uvedené 
sociální služby podpořila skupina ČEZ. V souvislosti s jejich charitativní 
akcí s názvem Oranžové kolo se podařilo v rámci Zahájení lázeňské 
sezóny v Teplicích získat finanční podporu, která byla využita pro úpravy 
a vybavení prostor služby. 

Na podzim podpořilo vznik služby samotné město Teplice dotací. Finan-
ce jsme získávali také od Nadace Divoké husy, která zdvojnásobila vý-
těžek naší úspěšné listopadové benefiční akce s názvem Benefice pro 
Květinu aneb Život na ulici. Ta se odehrála v teplickém klubu Knak, kde 
na podporu zahrála kapela Tony Ducháček a Garage a další kapely. 

Díky výše uvedeným krokům a podpoře, mohlo centrum v Teplicích od led-
na 2020 zahájit svůj provoz. 

PROVOZ

Nízkoprahové denní centrum provozuje nezisková organizace Květina, z. s. 
na adrese Denisova 235/3 v Teplicích – Řetenicích. 

Otevřeno je každý pracovní den v čase 8:00 až 15:00, o víkendu a svátky 
v čase 10:00 až 14:00. 
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Poslání / Co nabízíme

Dne 11. dubna 2019 proběhlo slavnostní otevření Komunitního centra Dubí 
v Dubí – Pozorce. Stavba komunitního centra byla podpořena dotací z In-
tegrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 90 % z cel-
kové ceny stavby. Provoz centra je výsledkem dlouholeté systematické 
práce města a spolupracujících subjektů v oblasti problematiky sociál-
ního začleňování.

Samotná městská budova, jejímž provozovatelem je právě Květina, z. s., 
poskytuje zázemí pro realizaci výše popsaných tří sociálních služeb, 
dále pak zde občané města Dubí naleznou podporu v rámci dluhového 
poradenství a terénní pracovnici města Dubí. Služby komunitního cen-
tra se zaměřují na hledání řešení problémů občanů zejména v sociální 
oblasti. Aktivity centra jsou také zaměřeny na širokou veřejnost města 
Dubí, například je zde možnost využít veřejné dětské hřiště, které tato 
městská část dlouho postrádala a dále pak řadu dalších níže popsa-
ných aktivit, které přispívají ke zkvalitnění života ve městě.  

Příměstské tábory Květina

V únoru 2019 začala Květina, z. s. realizovat projekt s názvem Příměstské 
tábory Květina. Tento projekt probíhá v  období od 1. 2. 2019 do 30. 11. 
2020 na základě spolupráce s  MAS Cínovecko a za finanční podpory 
projektu číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009926 z Evropského soci-
álního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je 
usnadnit rodičům školáků a předškoláků sladit pracovní rytmus s péčí 
o děti v době školních prázdnin. Nabízí tak rodičům a jejich dětem bě-
hem uvedeného období 18 turnusů příměstských táborů v době jarních 
a letních prázdnin. V roce 2019 již bylo zrealizováno celkem 9 turnusů. 

Byly realizovány dle zájmů v jednotlivých obcích MAS Cínovecko. První 
turnus tábora se uskutečnil o jarních prázdninách v obci Hrob. Během 
letních prázdnin proběhlo celkem 8 turnusů příměstských táborů vždy
v čase od 8 do 16 hodin v pracovních dnech. Letní turnusy probíhaly 
v obci Dubí (4x), Hrob (2x), Moldava (1x), Háj u Duchcova / Domaslavice 
(1x). Program jednotlivých táborů byl pestrý a zajímavý, vždy byl zohled-
něn věk dětí a jejich zájmy. Tábory vždy disponovaly vhodným prosto-
rovým zázemím v jednotlivých obcích MAS Cínovecko, ale bylo snahou, 
aby převážná část aktivit příměstského tábora probíhala venku na čer-
stvém vzduchu. A tak děti navštívily například lanové centrum v Mostě, 
poznávaly město Hrob, projely se vláčkem Humboldt, proběhly se ve 3D 
bludišti v  Oseku, navštívily muzeum v  Teplicích a Pohádkové muzeum 
v Duchcově, dále Zoopark v Chomutově, farmu v Domaslavicích, stopo-
valy v lese, vyráběly mýdla v mýdlové dílně a zažily řadu dalších dobro-
družství, naučily se řadě nových věcí a seznámily se s novými kamarády. 
Celkem se pobytů účastnilo 52 dětí, přičemž 22 dětí se účastnilo mini-
málně 2 turnusů. Průměrný počet dětí na jednom turnusu byl 10 dětí. 
Děti byly nejčastěji z Dubí, Teplic, Košťan, Hostomic, Újezdečku, Hrobu, 
Litvínova a také Oseku.

Odborná setkání

Komunitní centrum Dubí bývá od svého vzniku často využíváno k odbor-
ným setkáním. Jedná se například o pravidelná setkání v rámci činnosti 
Lokálního partnerství Dubí, které se věnuje problematice sociálního za-
čleňování a jehož jednotliví účastníci jsou zástupci politické reprezenta-
ce města Dubí, zástupce sociálního odboru, školských institucí, vedení 
Úřadu práce v Teplicích, zástupci MAS Cínovecko, Městské policie a Po-
licie ČR v Dubí, neziskového sektoru, Magistrátu města Teplice, oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí a řada dalších. V Komunitním centru Dubí 
probíhala také setkání s občany města, která měla za cíl rozvíjet diskuse 
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nad kvalitou života ve městě a k jejímu rozvoji. Také zde proběhlo setká-
ní pracovníků Úřadu práce v Teplicích s veřejností ve vztahu ke změnám 
v pobírání rodičovského příspěvku.

Šermířské odpoledne

V srpnu probíhalo v Komunitním centru Dubí šermířské odpoledne. Pro-
gram pro návštěvníky, kterých se sešlo nakonec téměř 50, si připravila 
skupina dobrovolníků, kteří se věnují historickému šermu v  rámci růz-
ných větších šermířských skupin, a pro dubskou akci se spojili pod ná-
zvem Tepličtí lapkové. Pro účastníky akce byla připravena ukázka zbraní 
s odborným výkladem a názornou ukázkou jejich užití. Návštěvníci měli 
možnost si části zbroje také sami osahat a vyzkoušet. Kdo zrovna nebo-
joval či nezkoušel zbroj, mohl využít připraveného fotokoutku a stát se 
na chvíli rytířem či princeznou. 

Pohyb s Květinou

Květina pořádala v  roce 2019 v  podzimních měsících v  rámci realiza-
ce projektu Pohyb s Květinou otevřené lekce jógy. Zájemci o tento typ 
cvičení se scházeli pravidelně každé úterý od poloviny září do poloviny 
prosince v Komunitním centru Dubí. Vždy zde probíhal 75minutový blok 
jedinečného cvičení pod vedením skvělého instruktora Pavla. 
Pro zájemce bylo cvičení bezplatné, a to díky finanční podpoře MAS 
Cínovecka a Ústeckého kraje. Účastnice cvičení byly nadšené a vždy se 
scházely v  zastoupení několika generací a v  maximálním počtu, který 
prostor mohl pojmout.  
Součástí projektu byly také workshopy na téma zdravý životní styl, kte-
ré byly určeny dětem, které navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub Magnet. I aktivita pro děti se shledala s velkým zájmem 
a nadšením.

KOMUNITNÍ  CENTRUM DUBÍ
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FINANČNÍ ZPRÁVA
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Náklady organizace: 9.631.005,65

Osobní náklady včetně odvodů – 7. 699. 112, 00

Spotřeba materiálu  – 617. 514, 00

Spotřeba energií   – 102. 245, 04

Opravy a udržování   – 187. 279, 00

Cestovné   – 24. 751, 00

Služby  – 769. 926, 61

Ostatní náklady, bankovní poplatky  – 4. 019, 00

Odpisy dlouhodobého majetku  – 226. 159, 00

FINANČNÍ ZPRÁVA 
Náklady a výnosy Květina, z. s. (1-12/2019)
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Výnosy organizace: 9.631.005,65

Úroky   – 728, 58

Provozní dotace   – 946. 327, 66

Přijaté dary   – 132. 577, 00

Dotace Ústecký kraj  – 3. 144. 796, 00

Dotace ESF ČR  – 3. 803. 661, 63

Příjem klienti   – 23. 981, 00

Nadační příspěvky   – 96. 406, 00

Město Teplice   – 224. 000, 00

Město Dubí   – 20. 000, 00

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – 1. 238. 527, 78



Děkujeme touto cestou všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na čin-
nosti neziskové organizace. Dále pak děkujeme Všem, kteří v tomto roce 
přispěli k chodu naší organizace, k možnosti zachování jejích profesionál-
ních i materiálních kvalit. Vložené důvěry v nás a námi realizovanou činnost 
si velmi ceníme a vážíme. Děkujeme sponzorům, dárcům, donorům i jed-
notlivým osobám, bez nichž by naše aktivity nemohly být realizovány.

PODĚKOVÁNÍ
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• Diakonii Českobratrské církve evangelické
• Domovu pro seniory Chlumec 
• Evropskému sociálnímu fondu, Operačnímu programu Zaměstnanost
• Ing. Holubovi Stanislavovi
• Magistrátu města Teplice, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odboru školství, 
 odboru kultury a sportu, Kontaknímu centru White Light I. a dalším
• MAS Cínovecko
• Matěji Bayerlemu a skupině historického šermu Tepličtí lapkové
• Městu Dubí 
• Městské policii Dubí 
• Městu Teplice 
• Městskému úřadu Dubí, odboru školství a sociálních věcí, odboru technickému a dalším 
• Ministerstvu práce a sociálních věcí 
• Nadaci ČEZ
• Nadaci Divoké husy
• Nadačnímu fondu Tesco
• Oblastní charitě Teplice a Most 
• Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání 
 pedagogických pracovníků, pracoviště Teplice
• Potravinové bance v Ústeckém kraji z. s. 
• Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje
• Salesiánskému středisku Štěpána Trochty 
• Skautingu pro všechny 
• Skautskému středisku Dvojka Teplice
• Společnosti CzechPak Manufacturing s.r.o. 
• Společnosti ELMAK s.r.o.
• Společnosti iProdukce s.r.o.
• Společnosti KNAK Pub&Bar s.r.o.
• Společnosti Persona International CZ s.r.o.
• Spolupracujícím středním, základním a mateřským školám na Teplicku
• SPOZAMu – Spolku sportu a zábavy na Modlansku
• Úřadu práce, kontaktnímu pracovišti v Teplicích a krajské pobočce Ústeckého kraje 
• Ústeckému kraji, Krajskému úřadu Ústeckého kraje 

Zejména bychom rádi poděkovali těmto institucím a subjektům:


