
Nevím, jak si poradit...

Nerozumím pracovnicím na úřadě...

Nemám peníze, co dál?

Mám podezření, že mé dítě 
potřebuje odbornou pomoc

Kde budeme bydlet?

Chci své děti zpět!

Moc se trápím
      a nemám to komu říct

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi Květina



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

Kontakty

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
Pracovníci se pohybují 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.

www.oskvetina.cz

Co nabízíme

Komu je služba určena 

Čeho chceme dosáhnout

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 

Ústeckého kraje pod číslem 6251794.

Trápí Vaše dítě něco, o čem se bojí mluvit?
Má Vaše dítě problémy ve škole s vrstevníky? 
Trápí Vás, že Vaše dítě nemá kamarády? 
Má Vaše dítě sklony k agresi?
Nevíte si rady s výchovou Vašeho dítěte?

Vaše finanční situace není stabilní?  
Máte omezená rodičovská práva?  
Žijete v nevyhovujících bytových podmínkách? 
Trápí Vás neschopnost splácet půjčky? 
Nedaří se Vám dlouhodobě najít zaměstnání?

Řešíte tyto otázky?

Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli ANO, můžeme Vám  BEZPLATNĚ 
nabídnout naši pomoc, podporu a poradenství. Službu poskytujeme v domácnosti, doprovodem či v 
naší kanceláři. S rodinou vždy spolupracujeme na podpoře celého rodinného systému ke zvládnutí obtížné 
životní situace.

Služba je určena rodinám s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci a rodinám 
vyžadujícím pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví dítěte. 
Služba je určena pro rodiny žijící v Dubí, Teplicích, Hrobu, Košťanech, Novosedlicích, Proboštově 
a Krupce.

Cílem služby je, aby rodina byla schopna sama zvládat problémy každodenního života a aby 
zajistila svým dětem odpovídající podmínky pro jejich rozvoj. Dále zlepšit nepříznivou situaci 
rodiny. V oblasti duševního zdraví dětí a mladistvých je cílem poskytnout včasnou a komplexní sociální 
pomoc v případech, kdy jsou nezletilí ohroženi vznikem či rozvojem psychiatrického onemocnění.

Financování služby
Poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina je poskytováno bezplatně na základě finanční podpory města Teplice, města 
Dubí, města Hrob, města Košťany a Ústeckého kraje. Financování služby je také závislé na příspěvcích nadací, nadačních fondů, sponzorských darech. 
Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ. Děkujeme všem, kteří finančně či 
materiálně službu podporují. Finančně je službu možné podpořit na čísle účtu organizace 210988782/0300.


