
Nevím, jak si poradit...

Nerozumím pracovnicím na úřadě...

    Nemám peníze, jak mám
            řešit své dluhy?

...vystěhovali nás z bytu,
co s námi bude?

Kde budeme bydlet?

Chci své děti zpět!

Vrátí se máma?

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi Květina



Co nabízíme
Bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi, které se 
nacházejí v obtížné životní situaci. Službu můžeme poskytnout v domácnosti, doprovodem 
nebo v naší kanceláři.

Pro koho tu jsme / Komu je služba určena 
Sociálně aktivizační služba je zaměřená na rodiny s dětmi, které jsou sociálně znevý-
hodněny nebo ohroženy sociálním vyloučením. Služba je určena pro rodiny, které žijí 
v obcích Dubí, Teplice, Hrob, Košťany, Novosedlice, Proboštov, Krupka.

Čeho chceme dosáhnout
Cílovým stavem služby je rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy 
každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající podmín-
ky pro jejich všestranný rozvoj. Spoluprací s rodinou minimálně zastavit zhoršování její nepří-
znivé sociální situace. Optimálně ji podpořit ke zlepšení životní úrovně a zvýšení sociálních 
dovedností jednotlivých členů rodiny. 

Bc. Žáková Michaela 
tel.: +420 727 806 818
mail: zakova@oskvetina.cz 

Financování služby
Poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina je poskytováno bezplatně na základě finanční podpory  
města Teplice, města Dubí a Ústeckého kraje. Financování služby je také závislé na příspěvcích nadací, nadačních fondů, sponzor-
ských darech. Děkujeme všem, kteří finančně či materiálně službu podporují. Finančně je službu možné podpořit na čísle účtu 
organizace 210988782/0300.

Kontakty

O službě
Nezisková organizace Květina, z. s. poskytuje ambulantní a terénní službu sociální prevence dle § 65 zákona číslo 108/2006 Sb., o 
sociálních službách ve znění platných předpisů s názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina.  Služba je na 
základě uvedeného zákona registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 6251794.

Kancelář služby: Mírová 325/4a, Dubí III - Pozorka
  
Provozní doba kanceláře: úterý a středa 8:00 - 10:00, čtvrtek a pátek 12:00 - 14:00

Vedení organizace:

www.oskvetina.cz

Pracovníci se pohybuji také v terénu, v případě jejich nepřítomnosti v kanceláři je možné 
je kontaktovat telefonicky v pracovní době v čase od 7:30 do 16:00 hodin.


