Chci mít
kamarády

Má mě někdo rád?
Chci poznávat
nové věci

Nevím si rady

Nechci
se flákat
na ulici

- sám se sebou, s rodiči,
se školou, s kámoši,
s volným časem...

Nemám se
kde učit

Potřebuju
se svěřit
nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Klub Magnet

Co nabízíme
Posláním služby je bezplatně pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím
metod sociální práce přispívat k sociálnímu začlenění dětí a mládeže v oblasti, kde
služba působí.

Pro koho tu jsme / Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou děti a mladiství ve věku 6 – 16 let ohrožení sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy převážně ze sociálně slabého anebo méně
podnětného rodinného prostředí obcí teplického regionu zejména města Dubí. Podmínkou zařazení dítěte do služby je skutečnost, že se zájemce o službu nachází v sociálně
nepříznivé situaci.

Čeho chceme dosáhnout

Cílem je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže vytvářením podmínek k řešení
sociálně nepříznivé situace. Předcházet a minimalizovat sociálně patologické jevy.
Zprostředkovat služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné a ze strany uživatelů nevyužívané. Zvýšit úspěšnost dětí a mládeže ve vzdělávání jak na základní škole, tak v následném studiu. Zvýšit sociální kompetence uživatelů služby v reakci na nepříznivou sociální
situaci uživatele sociální služby.

Kontakty
Kancelář služby: Mírová 325/4a, Dubí III - Pozorka
Provozní doba: každý všední den 13:30 – 18:30
Vedení služby:

Ambulance služby:

Bc. Klaus Horčíková Veronika
tel.: +420 725 470 979
mail: klaushorcikova@oskvetina.cz

tel.: +420 725 947 609
mail: klub@oskvetina.cz

www.oskvetina.cz
O službě
Nezisková organizace Květina, z. s. poskytuje ambulantní a terénní službu sociální prevence nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
dle §62 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění platných předpisů s názvem Klub Magnet. Služba je na základě
uvedeného zákona registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod číslem 3536223.
Financování služby
Poskytování služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet finančně podpořil Ústecký kraj a město Dubí. Financování služby je také závislé na příspěvcích nadací, nadačních fondů, sponzorských darech. Děkujeme všem, kteří finančně či
materiálně službu podporují. Finančně je službu možné podpořit na čísle účtu organizace 210988782/0300.

