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Kdo jsme? 
 

Oblastní charita Most je součástí neziskové humanitární organizace Sdružení Česká 
katolická charita. Naším krédem je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost 
k rase, národnosti či náboženství. Pomoci potřebným, zejména sociálně slabým rodinám, ale 
i osobám, které se ocitli v osobní krizi.  

Působíme v Mostě od února 2000. Dne 13. prosince byl v prostorách v ulici P. 
Jilemnického 2457 za přítomnosti pana biskupa J. Koukla z Litoměřic, primátora města J. 



Šulce a dalších hostů slavnostně otevřen klub Sovička. Naše činnost se rozdělila do několika 
středisek: 
 

- klub pro předškoláky i školáky SOVIČKA 

- terénní sociální práce v Obrnicích u Mostu 

- asistenční služba v rodinách 

- charitní šatník 

- pomoc uprchlíkům a migrantům 
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Kde nás najdete? 
 
  Jak bylo zmíněno, sídlíme v Mostě, v ulici Petra Jilemnického č.p. 2457. Místním 
občanům pomáhá k orientaci informace, že jde o ulici souběžnou s ulicí J.Nezvala, kde dříve 
bývala prodejna Tuzex, a ulicí Žateckou. Pro ostatní dodejme, že se nacházíme pod areálem 



Nemocnice směrem k výjezdu na Plzeň. Z nádraží například do naší blízkosti se dostanete 
autobusem č. 30 nebo 20, také tramvají číslo 2. K dokonalejší orientaci by měla posloužit 
výše otištěná mapka.   
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Terénní sociální práce v Obrnicích 
 

Sociální terénní práce, kterou vykonával v první polovině roku náš zaměstnanec 
Kristián Drapák, probíhala v uzavřené romské komunitě v Obrnicích. Věnoval se romským 
rodinám i jednotlivcům, se sociálními problémy, včetně otázek ohledně bydlení. V rodinách 
prováděl průzkum prostředí a poradenství. Klientům se dokázalo pomoc a najít východisko s 
bezradných situací, musel se nastavil určitý řád, který těmto lidem chyběl a nedokázali se ve 
svém vlastním životě  
orientovat.  
  Podařilo se v těchto  
rodinách zlepšit hygiena,  
kulturu bydlení, obnovit  
komunikaci  s úřady a s  
místními či okresními  
samosprávami. Celková 
klientela činila  skoro přes 
padesát osob včetně dětí.  
Prostřednictvím charity  
se rodinám pomáhalo 
 s ošacením či vybavením  
do škol (obaly na sešity a  
knížky). Velmi dobrá  spo- 
lupráce vznikla s Magistrá- 
tem města Mostu, 
odborem sociálních věcí.  
Pracovnice odboru byly  
vždy ochotny pomoci při  
řešení naléhavých případů.   
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Sovička je… 
 
  …klub, v němž se věnujeme dětem ze sociálně slabých rodin. Sovička jim chce 
pomoci podobně jako jiná předškolní zařízení zvládnout přípravu na vstup do školního i 
společenského života. Předškoláky připravujeme na základní školní docházku, učíme je 
osvojit si některé potřebné návyky i vystupovat na veřejnosti, obstát v prostředí, které je 



obklopuje. Děti získávají dovednosti a znalosti, které se jim budou hodit jistě nejen u zápisu 
do školy, ale v běžném životě vůbec. Klub je otevřen pro všechny děti ze znevýhodněného 
prostředí. Naším záměrem je v co největší míře pomoci všem dětem, které nás požádají o 
radu či pomoc, případně jejich rodičům.  

O děti se v našem zařízení starají sociální pracovnice a výchovná asistentka, 
docházejí i dobrovolníci. Navštěvujeme s dětmi odborné lékaře a poradce: logopeda, 
psychologa, stomatologa, dětské lékaře. Spolupráci máme uzavřenou se 7. ZŠ v Mostě, kde 
děti mají možnost nahlédnout do vyučovacích hodin. Zde nám  je poskytnuta i možnost 
využití tělocvičny.  

Spolupracujeme s Okresním úřadem, konkrétně s romskými poradci, s Magistrátem 
města, s Úřadem práce, s K-centrem, s mateřskou školou Most-Chanov, s klubem 
s obdobným zaměřením Pastelka z Bečova a s odborníky na dětskou problematiku a se 
společností Člověk v tísni České televize, o.p.s.  
 
 Projekt Sovička – předškolní a školní děti – probíhal ve třech fázích. 

1. fáze – měla ověřit, zda je vůbec zájem mezi dětmi a rodiči o toto zařízení.           
2. fáze experimentálního provozu (12/2000 – 6/2001) měla prověřit způsob 

fungování zařízení v průběhu školního roku a „odladit“ nepříznivé výkyvy 
3. fáze standardního provozu ( 7/2001 a dále) 
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Rok 2001                       
   v Sovičce 

  
Měl ověřit, zda je o naši službu zájem a zda je celý projekt životaschopný. Praxe 

ukázala, že na první otázku lze přesvědčivě říci: ano, o tuto pomoc dětem ze 
znevýhodněného prostředí je v našem městě zájem. Do našeho předškolního klubu dochází 
osmnáct předškoláků. S dětmi jsme se učili především: 

  rozvíjet slovní zásobu - rozkládat slovo na slabiky jejich vytleskáváním, počítat slabiky 
ve slovech, poznávat barvy a jejich odstíny, vyjmenovat části lidského těla a co patří do 
oblasti hygieny, pojmenovávat určité geometrické tvary a předměty - tvary ( velký - malý,  
krátký – dlouhý), ale i spočítat si prsty na rukou. Děti se umí orientovat co je vpředu, vzadu, 
vedle, pod, nad, rozlišit vpravo, vlevo a také třídit předměty. Poznávají domácí zvířata a jaký 
z nich máme užitek. Při pracovní činnosti si  vyzkoušely různá povolání jako např. - lékař 
léčí, zedník staví, prodavačka - prodává atd. Poté jsme děti učili, aby se dokázaly samy 
představit jménem a příjmením a znát svou adresu a komu mohou tyto informace o sobě 
sdělovat. 

 Děti při pracovní výchově rády používají přírodní materiál, zvládly stříhání, lepení, 
malování a kreslení. Největší radost mají  z konstruktivních her a práce s různými 
stavebnicemi, kde mohly uplatnit svou fantazii.  

 Děti jsme připravovali k samostatnosti a k tomu, aby neměly problémy ve škole s 
kázní. Snažili jsme se jim předávat jak praktické, tak i teoretické znalosti z více oblastí. Děti 
se dokázaly naučit spoustu logických her, jako jsou puzzle a jiné. Naše pracovnice se 
individuálně věnovaly dítěti, které mělo problémy s výslovností a komunikací. 
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  Pracovnice dbaly na zdraví dětí a společně s rodiči dětem umožnily preventivní 
prohlídky u zubaře či dětského pediatra a psychologa. Během roku se podařilo s dětmi 
navštívit zoopark v Chomutově, dále to byla jízdárna v Židovicích, kde se děti mohly povozit 
na koních a poznat tak koně na vlastní oči nejen z pohledů, jak to dnes u převážné většiny 
dětí bývá. Ke konci roku si pro své rodiče děti připravily Mikulášskou besídku, kde dokázaly 
samy zahrát pohádku O řepě. Rády zpívaly písničky Holka modrooká, Ovčáci čtveráci atd.   

 Rok 2001 byl úspěšný pro realizaci tohoto projektu a samotní pedagogové mají 
spoustu poznatků, které využijí pro další školní rok. Další poznatky chtějí získávat odborným 
studium a návštěvami v obdobných zařízeních. V tomto směru nám velmi přispívá 
spolupráce s mateřskou školou Most-Chanov. 

Podařilo se navázat velmi dobrý vztah, jak s dětmi tak i jejich rodiči, kteří při 
slavnostních příležitostech sami asistovali.                   
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Asistenční služba v sociálně slabých rodinách 
 

Sociální asistentka dochází do rodin, které jsme buď vyhledáváme, nebo nám byly 
doporučeny sociálním odborem Magistrátu města Mostu či Fondem ohrožených dětí. Tuto 
činnost lze uskutečňovat pouze za souhlasu rodin a při jejich aktivní spolupráci. Většinou 
jsme se takto věnovali rodinám, kde chyběl otec, nebo oba rodiče a o děti se stará někdo 
z prarodičů. Jedná se výhradně o sociálně slabé rodiny. V jednom případě o rodinu úplnou. 
Rodiny mohou naši pomoc přijmout, mohou ji odmítnout. 

V rodinách naše asistentka učí maminku hospodařit, jak se dětem věnovat, jak si 
s nimi hrát, jak o ně pečovat po zdravotní stránce, jak vařit, uklízet, mít vyprané prádlo. 
Poradí, někdy pomůže s nákupem, také vyřídit záležitosti ohledně podpory, sociálních dávek. 
Vede k tomu, aby děti měly pravidelnou lékařskou péči, aby byly lékařsky ošetřené v případě 



nemoci, jedná s úřady, s domovní správou, ohledně bydlení, placení nájmu, nezřídka se 
zúčastňuje jednání s policií. Zprostředkovává  možnost oblečení z charitního šatníku.                                            

Sociální asistentka tak může nahlédnout do rodin, z nichž k nám chodí předškolní 
děti, zná jejich problematiku, což nám pomáhá při výchově a vedení dětí v našem 
předškolním klubu Sovička.  

Jedná se dlouhodobou práci, náročnou na trpělivost, pochopení ale i důslednost na 
obou stranách. Cílem je nejen poskytnout pomoc, ale dovést klienta k samostatnosti a 
následnému zvládnutí běžného chodu domácnosti. Většinou si na dobré výsledky musíme 
počkat. Těší nás pak o to více příklad jedné maminky dvou dětí, jíž se toto postupně daří. 
 
 
 
 
 
 
 8. – Oblastní charita Most 2001 

 

Tříkrálová sbírka 
 
             Sdružení Česká katolická charita se snaží nejen získat dárce a sponzory pro 
financování svých služeb, ale také chce si sama prostředky obstarat. V posledních letech tak 
činí prostřednictvím Tříkrálové sbírky. Mostecká Oblastní charita pořádala v lednu 2001 
sbírku poprvé. Výtěžek, který ji připadl, byl věnován čtrnáctiletému těžce postiženému 
chlapci na potřebné vybavení.  

 

 

Charitní šatník 

  Stále častěji se na nás obracejí lidé, kteří mají zachovalé oblečení případně vybavení 
pro děti a nechtějí to položit jen tak k popelnicím. Na druhé straně se setkáváme s potřebou 
po takovém ošacení a s nouzí zakoupit si nové u našich klientů. Forma šatníku vznikla 
z průběžné situace a zdá se funkční a potřebná. I když nejde o velkou část naší činnosti, 
šatník se osvědčil a potřební lidé si zvykli na nás obracet o pomoc. Šatník jsme začali 
doplňovat i ze zásob Diecézní charity Litoměřice, která má možnost získávat takové věci ze 
širšího okolí.  

 

 

Pomoc uprchlíkům a migrantům 

 I když zatím nejde v mostecké charitě o zásadní službu, neodmítneme pomoc či radu, 
či zprostředkujeme další potřebné kontakty lidem, kteří se do naší země z jiných států. 
Pomáhali jsme tak v průběhu roku 2001 několika rodinám i jednotlivcům.  
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Náklady a výnosy Oblastní charity Most v roce 2001 
 
 
Náklady (v celých korunách):  
Spotřeba materiálu a energie               87.479 
Služby (telefon,cestovné, 
kopírování, poštovné a další) 

              45.498  

Cestovné               10.261 
Mzdové náklady             375.766  
Soc.a zdravot.pojištění             216.607 
Ostatní náklady                 3.413 
Poskytnuté dary               10.000 
Odpisy               14.876  
Náklady celkem             763.900 

  
Výnosy (v celých korunách):   
Provozní dotace ÚP Most + 
Magistrát města Mostu 

             431.016 

Provozní dotace od nadací               156.240 
Provozní dotace ostatní               165.500 
Sbírky, příspěvky, dary                 10.741 
Ostatní výnosy                      403 
Výnosy celkem               763.900   
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Partnerské kontakty 

Oblastní charita Most spolupracuje s Diecézní charitou Litoměřice, s romskými 
poradci Okresního úřadu Most, s Magistrátem města Mostu, s Fondem ohrožených dětí, s 
Úřadem práce Most, s K-centrem Most, se společností Člověk v tísni při ČT., se 7. ZŠ Most, 
Diakonií Československou církví evangelickou, Občanským sdružením Romů v Litvínově 
Janově a Bečov, s 2.Zvl. školou Chomutov, s odborníky na dětskou problematiku – dětskými 
lékaři, psychology.  

Velmi účinně nám pomáhají dobrovolníci, těch se, včetně stálých dobrovolníků, 
vystřídalo u nás něco přes deset, především studentek Střední pedagogicko-psychologické 
školy v Mostě.  

 

Dárci – sponzoři 



Provozní dotace jsme obdrželi od Úřadu práce Most, Nadací Open Society Fund 
Praha, Know How Fund při britském velvyslanectví, NROS Pomozte dětem, od Magistrátu 
města Mostu a věcné dary od Mostecké uhelné společnosti, a.s., Komerční banky B Most, 
mostecké firmy ProOffice, Kojeneckého ústavu v Mostě, Apoštolské církve Chomutov, Italské 
cukrárny na ul. Budovatelů Most, Lahůdek a cukrárny, majitel J.Vlk, na ul. Skupově ulici v 
Mostě. 
 
 

Připravujeme… 
 
 Městský úřad Osek začal opravovat bývalou faru na Azylový dům pro sociálně slabé 
v Oseku. Podle toho, jak pokračovaly práce na rekonstrukci v únoru 2002 při uzavírání této 
výroční zprávy, lze předpokládat zahájení provozu v polovině či ve druhé polovině letošního 
roku. Oblastní charita Most se zapojila do příprav a stane provozovatelem tohoto Azylového 
domu.  
 

Děkujeme�  

Oblastní charita Most děkuje všem, kteří přispěli finančně, věcně i praktickou pomocí 
lidem, kteří se ocitli v nouzi, jsou postižení nebo nemocní. V dnešním uspěchaném a náročném 
životě je vzácné, cenné ale přitom velmi nutné neztratit schopnost vidět kolem sebe lidi slabé, 
bezbranné a často velmi zranitelné. Vidět i jejich věci, jejich potřeby neméně důležitější těch 
svých…  

 

   Mgr. Eva Čenkovičová,ředitelka OchM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oblastní charita Most 

Adresa: P. Jilemnického 2457/bl.216, 434 01 Most 
Telefon: 035 / 611 97 97, Tel., Fax: 035 / 620 6704 

Konto: KB Most, č.ú. 3328710237 / 0100 

Jedná se dlouhodobou práci, náročnou na trpělivost, pochopení ale i důslednost na 
obou stranách. Cílem je nejen poskytnout pomoc, ale dovést klienta k samostatnosti a 
následnému zvládnutí běžného chodu domácnosti. Většinou si na dobré výsledky musíme 
počkat. Těší nás pak o to více příklad jedné maminky dvou dětí, jíž se toto postupně daří. 
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