
 

 

 

Poslání, vznik, působnost, struktura 
 
Poslání 

- pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, 
národnosti či náboženství a státní a politické příslušnosti.  
 
Právní postavení 
 Oblastní charita Most (dále jen OchM) je samostatnou právnickou 
osobou dle Kodexu kanonického práva a součástí římskokatolické 
církve. Oblastní charita Most byla zřízena biskupem Litoměřickým 
17.2.2000. Zápis v rejstříku na Ministerstvu kultury.  
 
Oblastní charita Most  -     má právní subjektivitu 

- sídlí v Mostě a působí v litoměřické diecézi 
- řídí ji ředitel 
- je územní složkou Diecézní charity v Litoměřicích  
- je členem Sdružení Česká katolická charita 
 

Orgány OchMost: 
- ředitel: Mgr. Eva Čenkovičová 
- rada Charity: Mgr. Josef Hurt, děkan 

Římskokatolické církve v Mostě,  Mgr. Leo 
Steiner (manažer), Ing. Josef Kostiha (manažer) 

 
 



 
 
 

Kontakty  
 

Komunitní centrum pro děti Sovička,  
Asistenční služba a Šatník:  
ul. P.Jilemnického čp. 2457, 434 01 Most, č. tel. 476 119 999. 
 
 
Azylový dům: 
Ul. K.H.Borovského čp. 311, 415 00 Osek, č. tel.: 417 822 161  
 
 
Ředitelka Oblastní charity Most a sekretariát: č. tel. 476 206 352. 
    
Internetové stránky: www.dchltm.cz 
 
e-mail: charita.mo@volny.cz 
 adosek@tiscali.cz 
  

 
 

http://www.dchltm.cz/
mailto:charita.mo@volny.cz
mailto:adosek@tiscali.cz


 

 
Klub pro předškoláky i školáky SOVIČKA 

 
 

Kontaktní adresa: ul. P.Jilemnického 2457, 434 01 Most 
Tel.: + 420 – 476 119 999 
 
Cílová skupina: děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku od 4 do 15 let  
 
Kapacita:   50 dětí. 
 

Projekt Komunitního centra pro děti a mládež Sovička se zaměřuje na děti 
ze sociálně slabých rodin ve věku od 4 do 15 let, resp. na vyloučená společenství. 
Je realizován od roku 2000 Naše děti pocházejí z rodin s nejnižšími příjmy.  

 
Předškolní klub 
Sovička ty menší děti připravuje na vstup do základní školy, aby nejen 

zvládly zápis, ale aby také byly schopné držet krok se svými spolužáky v počátcích 
školní výuky. Zahrnuje pomoc rodinám v oblasti vzdělávání a výchovy. Děti 
v našem klubu nabývají potřebné vědomosti a znalosti, návyky společenské, různé 
dovednosti.  

Předškolní klub je otevřen ve všední den od 7 do 12 hodin.   
 
Školní klub 
Klub pro školáky se pravidelně věnuje doučování dětí, a poté volnočasovým 

aktivitám (kroužky loutkoherecký, hudební, dovednosti na počítačích, výlety, 
víkendové pobyty, letní tábor). Jako důležité mimo jiné vidíme učit děti 
snášenlivosti, dobrým mezilidským vztahům, k chápání jeden druhého.  

 Školní klub je otevřen ve všední den od 13 do 18 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Větší akce pořádané pro děti: 

září        návštěva lesoparku v Chomutově 

říjen            návštěva u Skautů 

listopad      Pyžamový ples 

prosinec     Mikulášská besídka 

leden          návštěva planetária v Mostě, předávání dárků za Tři krále 

únor           maškarní bál 

březen       zpívající rodina 

duben        výlet na zámek Jezeří 

květen       Chraňme Zemi 

červen       Den dětí  
 
             V programu našeho centra jsou poznávací výlety, společné hry na 
zahradě nedalekého K-centra, táboráky, sportování v tělocvičně nedaleké 7. 
základní školy, která nám prostory zdarma zapůjčuje. Tradičními se stala 
vystoupení pro rodiče. Mikulášská besídka, rukodělná činnosti, nově chystáme 
veřejná vystoupení odpoledního klubu. Rozšiřuje se spolupráce s dalšími 
podobnými zařízeními, děti se společně scházejí – kroužky z Centra volného času 
města Mostu, Domu dětí a mládeže, děti z naše odpoledního klubu se zúčastňují 
akcí pořádaných jinými organizacemi. Důraz je stále kladen na vzdělávání a 
posilování osobnosti dítěte v daném prostředí.  

 
V roce 2003 jsme navštívili s našimi dětmi například Zoopark v Chomutově, 

děti se zúčastnily různých soutěží a her v rámci spolupráce s dalšími podobnými 
zařízeními ve městě. Zúčastnily se soutěže Roma talent pořádané občanským 
sdružením Mania v Chomutově. Pobývaly na desetidenním letním táboře, 
několikrát strávily společné víkendy v prostorách kláštera v Oseku u Teplic.  

V předškolním klubu se v roce 2002 vystřídalo 25 dětí. 
Ve školním to bylo přibližně 60 - z toho 12 dětí dochází pravidelně, 18 

nepravidelně,  30 občas. 
Projekt byl v roce 2002 spolufinancován EU v programu Phare 

prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.  
 Dotace na tento projekt jsme obdrželi rovněž od Nadace Pomozte dětem, 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Nadace Open, Society Fund, České 
rafinérské, a.s. České spořitelny, a.s. město Most a dal. Věcným darem – počítači 
a tiskárnami přispěl Magistrát města Mostu do vybavení počítačové učebny pro 
školní klub. Nadace zaměstnanců Komerční banky, a.s. věnovala Oblastní charitě 
počítač.  
 
 

 



Azylový dům v Oseku u Teplic 
 
Kontaktní adresa: ul. K.H.Borovského čp 311, 415 00 Osek 
 

Tel.: + 420 - 417 822 161  
 
Cílová skupina: muži a ženy od 18 do 60 let, občané ČR 
 
Kapacita 20 -22 lůžek 
 
 
     Azylový dům v Oseku je určen pro muže a ženy, kteří se ocitli v sociální tísni 
a nemají možnost jiného ubytování či trvalého bydlení. Azylový dům se jim snaží 
pomoci ve vyřizování osobních dokladů, v  zajištění finanční jistoty. Největší 
snahou azylového domu je začlenit tyto lidi zpátky do života. Cílem těchto služeb 
je pomoci klientům, aby byli schopni řešit samostatně své problémy a stali se 
nezávislými na systému sociální pomoci, nebo, aby se jejich závislost 
minimalizovala.  

 
           Azylový dům Osek plní funkci reintegračního zařízení, které zachycuje, 
ubytovává a pomáhá hledat další uplatnění či zakotvení v běžném životě pro lidi 
bez přístřeší a pro lidi v nouzi, jako jsou např.bezdomovci, lidé vracející se 
z výkonu trestu, lidé, kteří se ocitli z jakéhokoliv důvodu bez možnosti ubytování a 
neumějí vyřešit problémy s tím spojené a hledají, či chtějí přijmout, pomoc 
azylového bydlení.  

 
          Celá akce výstavby azylového domu byla zahájena v roce 2001, kdy 
Městský úřad Osek získal jako dar od Římskokatolické církve objekt bývalé fary. 
Objekt byl svou polohou i stavebním řešením velmi vhodný k vybudování 
krizového bydlení. Přestavba objektu byla zahájena v roce 2001 a dokončena 
v srpnu 2002, kdy proběhla i kolaudace tohoto objektu.Jedná se o třípodlažní 
budovu s půdním prostorem, kdy celková plocha v půdorysu činí 320 metrů 
čtverečních. Zrekonstruováno bylo přízemí, 1.patro, střecha, obvodové zdi a 
vnitřní prostory.Vzniklo tak 11 místností, 4 společné koupelny a WC, dvě 
kuchyňky, místnost pro automatické pračky a místnost pro uložení prádla. Celý 
objekt je opraven a vybaven plynovým topením, dále dvěmi kuchyňskými linkami a 
dvěmi automatickými pračkami. Rekonstrukci celého objektu provedl Městský úřad 
Osek a objekt pronajal Oblastní charitě Most za symbolickou jednu korunu 
měsíčně, kdy smlouva byla sepsána na dobu 10 let. Část vybavení a další zařízení 
potřebné k chodu azylového domu zajistil Německý červený kříž z Bautzenu jako 
humanitární dar. Proběhla i veřejná sbírka nábytku a dalšího vybavení, které 
slouží klientům azylového domu. 
  
Za rok 2002 prošlo Azylovým domem 25 klientů, kteří odpracovali , formou úklidu 
města, měsíčně přibližně 150 hodin. Projekt byl v roce 2002 spolufinancován 
Městským úřadem Osek a Úřadem práce Teplice. 

 



 
 
 
Příběh naší klientky 
 
  Paní Š. přišla do azylového domu od své dcery, která se o ni již nechtěla 
starat. Paní Š. po propuštění z nemocnice přivezli rovnou do azylového domu. 
Tato klientka, které je v současné době 65 let, přišla o rodinu a střechu nad 
hlavou. Po přijetí jsme museli zajistit klientce pečovatelku, která za ní denně 
docházela a pomáhala jí z hygienou. Ihned jsme klientce pomohli vyřídit potřebné 
podklady k podání žádosti o umístění do domova důchodců a žádost jsme během 
14 dní podali. Navštívili jsme s ní všechny domovy důchodců v okolí jejího trvalého 
bydliště a dali jsme jí možnost, aby si vybrala domov, ve kterém stráví zbytek 
svého života. Klientka si vybrala domov důchodců, který se jí velmi líbil. 
V současné době jsme docílili toho, že byla do daného domova přijata. My už jí 
můžeme jen popřát spokojené stáří a hodně vitality. Každý klient v azylovém 
domě, má svůj příběh, který ovlivnil jeho život. My se jej snažíme  řešit a 
pomáháme tak lidem zvládnout těžké životní situace.  
 
 
 

Asistenční služba v sociálně slabých rodinách v Mostě 

 Kontaktní adresa: P. Jilemnického čp. 2457, 434 01 Most 
 
Tel.: +420 – 476 119 999 
 
Cílová skupin: Sociálně slabé rodiny s problémy s integrací 
 

Hlavním cílem projektu je poskytnutí pomoci sociálně plně neintegrovaným 
rodinám, v nichž rodiče z různých důvodů nedokáží zdařile plnit svou úlohu při 
výchově děti a při zabezpečování hospodářské funkce rodiny. Chceme těmto 
rodinám pomoci v hospodaření s rozpočtem, v organizaci domácích prací, v péči o 
děti včetně zvládání jejich školní docházky. 

 
Asistenční služba navazuje s dalším projektem Oblastní charity Most a to 
komunitním centrem Sovička.  
 
Služba dlouhodobým působením v rodinách pomůže jejím členům se sociálně 

integrovat do prostředí, v němž žijí. Je po celou dobu vlastně asistencí rodičům, 
většinou matce, při zvládání úkolů, které s sebou nese chod domácnosti. 
Konkrétně je to pomoc při sestavování rodinného rozpočtu, při organizování času 
matky tak, aby byly zajištěny preventivní lékařské prohlídky a pravidelná školní 
docházka, poradenství a pomoc při organizování  domácích prací. Projekt by měl 
pomoci obnovit funkce, které by rodina měla plnit včetně dostatečné výchovy a 
socializace dětí.  



 
 
 

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální pomoc 

Kontaktní adresa: P. Jilemnického čp. 2457, 434 01 Most 
Tel.: +420 –  476 119 999 

  476 206 352 

 

Cílová skupina: rodiny v regionu Krušnohoří 

 

Ve své přípravné části, která byla zahájena v červnu 2002 se projekt zaměřil 
na mapování rodin v regionu Krušnohoří a jejich potřeb s výhledem přispět 
rodinám v této oblasti případným zprovozněním Centra pro rodinu. Na tomto 
projektu Oblastní charita Most spolupracuje s Diakonií Annaberg v SRN.  

Prvním a dalo by se říci stěžejním výstupem projektu Krušnohorského centra 
pro rodinu a sociální péči byla  Signální zpráva o stavu rodiny v regionu 
Krušnohoří. Vypracováním této zprávy Oblastní charita Most pověřila Střední školu 
sociální Perspektiva v Teplicích-Újezdečku. Studenti školy provedli průzkum u 
1000 respondentů formou velmi pečlivě sestaveného dotazníku. Zároveň s tím 
vedli rozhovory se seniory.  

Signální zpráva a její výsledky budou1 mimo jiné prezentovány na 
pracovním setkání, které na téma Rodina připravují realizátoři projektu na dny 11. 
– 13. dubna v Mostě 2003. 

Projekt je spolufinancován z EU programu Phare. 

 
 
 
 
 

Charitní šatník 

Kontaktní adresa: P. Jilemnického čp. 2457, 434 01 Most 
 
Tel.: +420 – 476 119 999 

V něm poskytujeme oblečení lidem v sociální nouzi. Oblečení, které získáme 
pro šatník z darů, dále předáváme našim klientům popřípadě rodinám, z nichž do 
našeho klubu Sovička docházejí děti a dalším potřebným lidem.  V roce 2002 jsme 
měli šatník umístěný v prostorách K – centra v Mostě, nedaleko klubu Sovička.  

 

 

 



Tříkrálová sbírka 
 
             Sdružení Česká katolická charita se snaží nejen získat dárce a sponzory 
pro financování svých služeb, ale také si chce prostředky obstarat sama. Mimo 
jiné tak činí i prostřednictvím Tříkrálové sbírky. Mostecká Oblastní charita se na 
organizaci Tříkrálové sbírky podílela v lednu 2002. V roce 2002 byl z výtěžku 
sbírky vybaven klub Sovička.  

 

 

Popovodňová humanitární pomoc 
 
Oblastní charita Most otevřela 15. srpna 2002 sběrné středisko humanitární 
pomoci oblastem postiženým povodněmi. Do střediska v ul. P. Jilemnického 
v Mostě a do Azylového domu v Oseku mohli občané přinášet balíčky pomoci 
každý den od 7 do 18 hodin (v sobotu a v neděli pouze dopoledne). Oblastní 
charita Most zároveň mapovala na základě informací z krizových center potřeby 
postižených oblastí a sháněla potřebné pomůcky – jako nářadí, uklízecí a 
hygienické potřeby, obvazy apod. Například rychlé reakce se nám dostalo ve 
zdravotnickém vybavení od Nemocnice s poliklinikou v Mostě. Pomoc okamžitě 
putovala do oblasti Ústí nad Labem a Děčín.  
Obyvatele města Mostu jsme mohli o probíhající sbírce průběžně informovat díky 
bezplatnému hlášení prostřednictvím rozhlasového vozu firmy A Sound. V Oseku 
díky místnímu rozhlasu města Oseka.  
Od prvních chvil sbírky jsme vnímali sounáležitost a soucit občanů Mostu a Oseka 
s těmi, kteří přišli v postižených oblastech o střechu nad hlavou a následně se 
museli vypořádat s nánosy bahna, špínou, ztrátou majetku, vnitřními negativnímu 
prožitky… Středisko se rychle plnilo humanitární pomocí a my jsme byli postaveni 
před otázku, jak rychle dopravit tuto pomoc do určených míst. Tak jako jsme byli 
svědky humanitárního soucítění jednotlivců, stejně tak jsme se setkali s nesmírnou 
ochotou ze strany organizací. Bylo to v Chemopetrolu,  a.s. a na Magistrátu města 
Mostu. Následně odvážel vůz Magistrátu města Mostu vysbíranou pomoc celé 
sbírky. Cílová střediska humanitární pomoci z Oblastní charity Most byla v Děčíně, 
Ústí nad Labem a v Litoměřicích.   
 
 
Dobrovolníci mezi námi 
 
Do dopoledního a odpoledního klubu Sovička dochází celkem devět dobrovolníků 
ve věku 17 až 35 let a praktikanti z VOŠSP Most. Dobrovolníci pomáhají sociálním 
pracovnicím v mnohdy nelehké práci s dětmi. Svůj volný čas chtějí trávit užitečně a 
nečekají na finanční odměnu. Práce s dětmi je naplňuje a největším 
zadostiučiněním je pro ně důvěra dětí, která se tak těžko získává. O své dovolené 
se zúčastňují víkendů a táborů pořádaných Oblastní charitou pro děti. 
Charitním dobrovolníkům patří za ochotu a jejich čas velké poděkování. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
Partnerské kontakty 

Centrum volného času Most, Děkanství Římskokatolické církve Most, Diecézní 
charita Litoměřice, Euroregion Krušnohoří, FOD, K-centrum Most, Mgr. Wranková, 
MŠ Most-Chanov, MUDr. Beránková, MUDr. Woznicová, Oblastní charita Ústí nad 
Labem, Oblastní charita Teplice, občanské sdružení MANIA Chomutov, pan 
Sobotka, paní Grimmová, paní Janovská, Sdružení Česká katolická charita, 
sociální odbor Magistrátu města Mostu, Úřad práce Most, Úřad práce Teplice, 7. 
ZŠ Most. 

V zahraničí: Diakonie Annaberg, Německý Červený kříž Bautzen.  

 

 

Záměry pro rok 2003 

 

Oblastní charita Most bude pokračovat v existujících aktivitách. 

Priority pro rok 2003: 

- rozšíření a zkvalitnění služeb v Azylovém domě Osek 

- získání větších prostor  pro Klub Sovička a jejich 
zprovoznění 

- rozšíření a zkvalitnění práce s dětmi v Klubu Sovička  

- realizace letního tábora pro děti z klubu Sovička 
v Rakousku a v tuzemsku 

- zahájení činnosti Centra pro rodinu v regionu Krušnohoří 

- rozšíření aktivit orientovaných na pomoc matkám s dětmi 

 
 
 
 

Dárci a sponzoři v roce 2002 
 
Armáda spásy Praha, Česká rafinérská, a.s., Česká spořitelna, Červený kříž 
Bautzen SRN, DCV Freiburg, Děkanství Římskokatolické církve Most, Dětský 
domov Most Zahražany, Farnost Římskokatolické církve Ústí nad Labem – 
Trmice, Hipodrom Most,a.s., Chemopetrol, a.s., KDU-ČSL, Know How Fund při 
britském velvyslanectví v Praze, Min.práce a sociálních věcí ČR, Magistrát města 



Mostu, Město Most, Město Osek, Nadace rozvoje občanské společnosti – Phare, 
Nadace Pomozte dětem, Nadace zaměstnanců Komerční banky, Nemocnice 
s poliklinikou Most, Okresní muzeum v Mostě, Open Society Fund Praha, 
Regionální rozvojová agentura – prostředky Phare, studenti Vyšší sociálně-
pedagogické školy Most, Úřad práce Most, Úřad práce Teplice  
 
Firmy: A Sound Most, Horst Gyra, Kavka Most doprava, Studio Sluníčko, 
 
Dárce povodně – nejmenovaní drobní dárci, TIVITEX spol.s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 

Oblastní charita Most v roce 2002 svou činnost více jak zdvojnásobila. 
Účinně se podílela na sociální pomoci lidem v nouzi nejen ve svém okolí, ale ve 
druhé polovině roku i v povodněmi postiženým místům ČR. Bylo to možné díky 
nezištné pomoci dárců, sponzorů, partnerů a přátel. Při obětavém nasazení 
zaměstnanců a dobrovolníků.   
 Děkuji všem, s nimiž jsme měli tu možnost v roce 2002 spolupracovat. 
 Děkuji i těm, kteří se na nás v čase své krize či nouze o pomoc obrátili… 
 
 
      Mgr. Eva Čenkovičová,  

ředitelka Oblastní charity Most 
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