
 

 
Kontakty pro rok 2008 

Ředitelka Oblastní charity Most a sekretariát 
U města Chersonu 1552, 434 01 Most 

tel: 476 119 999 
web: www.dchltm.cz 

e-mail:charita@charitamost.cz 
 

Azylový dům Osek 

K.H.Borovského 311, 417 05 Osek 
tel: 417 822 161 

 
Azylový dům Duchcov 
Noclehárna Duchcov 

Nádražní 9/555, 419 01 Duchcov 
tel: 417 533 124 

 
Centrum „Rodina v tísni“ 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pastelka 
Azylový dům pro matky s dětmi 

Dům na půli cesty 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Husova 306, 417 05 Osek 
Tel: 417 530 813 

 
Středisko asistenčních služeb 

SHD Komes Delta, Moskevská 14/1, 434 01 Most 
mobil: 775 713 217 

 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

P. Jilemnického 2459, 434 01, Most 
mobil: 775 713 301 

 
Podporované zaměstnávání – šicí dílna 

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most 
mobil: 775 713 307 

 
Společné soužití Litvínov 

Ruská 945, 436 01 Litvínov 
tel: 476 762 202 
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ÚVOD 
 
Vážení přátelé, 
Předkládáme Vám Výroční zprávu Oblastní charity Most 2007. Rádi 
bychom Vám vytvořili ucelený přehled služeb, které poskytujeme na území 
regionu Severní Čechy nejen v městě Mostě, kde sídlíme, ale také 
v Chomutově a v městech Oseku a Duchcově na Teplicku.  
 V roce 2007 v Mostě pokračovaly naše nejstarší projekty a to Komunitní 

klub pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin Sovička a asistence v sociálně slabých 
rodinách v Mostě. Stabilizovali jsme a rozšířili pečovatelskou službu a osobní asistenci. 
V roce 2007 jsme tyto služby poskytovali v Mostě, Chomutově, Duchcově a Oseku. Služeb 
našich Azylových domů v Oseku a v Duchcově i Centra „Rodina v tísni“ v Oseku využila 
v roce 2007 více než stovka potřebných lidí. V roce 2007 jsme pokračovali v realizaci 
projektu Return, zaměřeného na podporu zaměstnání žen, těžko uplatnitelných na trhu 
práce. 
Rok 2007 přinesl Zákonem o sociálních službách celkem pevná pravidla pro poskytování 
našich služeb. Jedním z prvních podmínek je registrace sociálních služeb. Oblastní charita 
Most zaregistrovala následující sociální služby dle Zákona 108/2006 Sb.: Azylové domy, 
Dům na půl cesty, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Noclehárna, Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Terénní programy, Pečovatelská služba, Osobní 
asistence, Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace. 
Při pomoci bližním chceme naplňovat požadavky na kvalitu služby, které nám kladou 
legislativa, ale i požadavky prostého lidského porozumění těm, kteří naši pomoc ve své 
nepříznivé životní situaci potřebují… 
  
Eva Čenkovičová, ředitelka Oblastní charity Most 
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Nové středisko v Litvínově: Společné soužití 

 
V polovině roku 2007 nás oslovilo Občanské sdružení Společné soužití Litvínov, zda 
bychom převzali jím poskytované sociální služby  na území města Litvínova a Janova u 
Litvínova.  
 
Jednání, která probíhala ve 2. polovině roku 2007, vyústila k podepsání dohody o převzetí 
služeb a k následnému zániku občanského sdružení Společné soužití. Oblastní charita 
Most převzala dle uzavřené dohody bývalé prostory občanského sdružení včetně zařízení 
a všechny zaměstnance. Od 1.ledna 2008 vzniklo v Oblastní charitě Most středisko 
Společné soužití, které působí na území města Litvínova a v lokalitě Litvínov-Janov. 
V rámci střediska byly zaregistrovány tyto sociální služby dle Zákona 108/2006 Sb.: terénní 
programy, aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME 
Oblastní charita Most při své činnosti spolupracovala s mnoha institucemi, organizacemi a 
firmami. Ke službě lidem v nouzi a potřebným se přidali i mnozí jednotlivci. Ať radou, 
konkrétním činem, financemi či modlitbou… 
Ceníme si této spolupráce a ve své každodenní činnosti vnímáme, jak v konečném 
důsledku ovlivňuje život našich klientů. Děkuji všem, s nimiž jsme se scházeli a 
spolupracovali na charitním díle. 
 

Oblastní charita Most  
  



Slovo děkana Římsko-katolické církve v Mostě Mgr. Josefa Hurta: 
 

Kdo má naději, musí žít odlišně 

 

Každé seriózní a správné jednání člověka je naděje v akci. Je jí především v tom 

smyslu, že se tak snažíme nést dál naše menší či větší naděje, vyřešit menší či větší úkol, 

který je pro další cestu našeho života důležitý, a svým nasazením přispět k tomu, aby se 

svět stal trochu světlejším a lidštějším, aby se tak otevřely brány do budoucnosti. 

SPE SALVI 

 

 Projekty Charity jsou  neseny nadějí,že se podaří pomoci našim bližním zejména 

tam, kde státní pomoc selhává. Změny v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví atd. 

ukazují jak těžké je najít správné řešení pro dnešní situaci a najít také na to finanční 

prostředky. Dosavadní přístup státních dotací, které nutí shánět spoluúčast finanční je 

stálou výzvou pro dárce a sponzory a také trvalou výzvou pro naděj, že i v naší zemi  bude 

stále víc zdomácňovat filantropie a solidarita.  

P.Josef Hurt 
 

POSLÁNÍ, VZNIK, PŮSOBNOST 

 
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. Zapsána je 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 charita Česká republika 
 

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

    Mgr. Leo Steiner,  
    Ing. Josef Kostiha  

                              Mgr. Petr Fadrhons 
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STŘEDISKO AZYLOVÉHO BYDLENÍ 
 
Vedoucí střediska: Alena Lencová, mobilní telefon 775 713 304 
      e-mail: lencova@charitamost.cz 

Středisko Azylové domy poskytuje ve svých zařízeních s nepřetržitým provozem pomoc 
lidem bez přístřeší nebo v krizové situaci. Ubytování je určeno na přechodnou dobu a je 
uskutečňováno v Azylovém domě v Duchcově u Teplic, v Azylovém domě v Oseku u 
Duchcova a v Centru „Rodina v tísni“ v Oseku u Duchcova. Součástí pomoci Azylových 
domů je vedle ubytování především poradenství, právní a sociální pomoc. Psychoterapií 
nebo ergoterapií aktivujeme uživatele služby k řešení vlastní vzniklé nepříznivé životní 
situace s cílem jejich znovuzačlenění do společnosti.  
Azylové domy představují komplex služeb poskytujících individuální, důstojnou, 

nepřetržitou a koncepční pomoc osobám, které se 
ocitnou v krizové situaci. Uživatelé jsou lidé bez 
přístřeší, po výkonu trestu, týrané ženy, obecně 
lidé v nouzi. Azylové domy plni funkci 
reintegračních zařízení a vykonává 
postpeniterciální péči. 
Konkrétně: poskytujeme ubytování na přechodnou 
dobu ve dvou až třílůžkových pokojích, s tím 
související možnost hygieny, ošacení, přípravy 
stravy či dovozu obědů, 
- poskytujeme základní sociální i právní 
poradenství, 

- podporujeme zdárný vývoj dítěte u ubytovaných matek. Umožňujeme další fakultativní 
služby spojené s pobytem v zařízeních. 
CÍLOVÁ SKUPINA   

Cílovou skupinou jsou svéprávné osoby, občané České republiky bez možnosti jiného 
bydlení nebo dočasně ohrožené sociálním vyloučením. 
 
Služby poskytujeme: 

V Azylových domech v Duchcově a Oseku  
- mužům a ženám od 18 let do důchodového věku, kteří se ocitli bez přístřeší a jsou: 
-  neschopni si samostatně zajistit zdroj příjmů a ubytování, 
-  po návratu z výkonu trestu, 
-  po návratu z ústavního zařízení. 

 
V Centru „Rodina v tísni“: 

-  matkám s dětmi do 13 let věku dítěte, 
-  dětem  odcházejícím z dětských domovů ve věku do 26 let, 
-  osobám na doporučení Oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

V sociálních bytech v Oseku: 

K činnosti střediska Azylové bydlení patří také dva sociální byty ve městě Osek, které jsou 
určeny pro úspěšné uživatele azylových domů a slouží k přechodné řešení k plnému 
osamostatnění klienta. 
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V Internetové kavárně v Oseku 
Tu se nám podařilo otevřít v roce 2007 a slouží pro uživatele azylových domů i pro širší 
veřejnost. 
 
Na základě individuálního plánu může uživatel využít pomáhající služby: 

Ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích (ve dvou oddělených patrech pro muže a pro ženy) 
Společné kuchyně a sociální zařízením v každém patře 
Poskytnutí sociálního a základního právního poradenství 
Pomoc při jednání s úřady a institucemi 
Pomoc při hledání zaměstnání a vlastního bydlení 
Charitní šatník 
Potraviny od sponzorů 
 
Zaregistrované sociální služby dle Zákona 108/2006 Sb.: 

- Azylový dům Duchcov 
- Azylový dům Osek 
- Azylový dům pro matky s dětmi  
- Dům na půl cesty  
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
- Noclehárna 
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Sociální rehabilitace 

 
Služby nelze poskytnout lidem: 

-  jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a ošetřování, 
-  se zdravotním nebo psychickým onemocněním (infekčním, mentálním), 
-  závislým na omamných látkách (alkohol, drogy, ...), 
-  matkám s dětmi neposkytujeme akutní krizové pobyty. 
 

Aktivity střediska azylových domů v roce 2007 

 Rok 2007 azylové domy zahájily pořádáním Tříkrálové sbírky. 
 Podílely se na Výstavě prací uživatelů v německém Sörnzigu v rámci mezinárodního 

projektu „Spolu v Evropě“. 
 Uživatelé se účastnily společných akcí jako volejbalový turnaj nebo fotbalové utkání, 

pořádané střediskem azylového bydlení. 
 Děti z Pastelky vyjely na několik výletů, zúčastnily se integrativních sportovních her na 

Lautengrundstadionu v Marienbergu 
 V rámci příhraniční spolupráce nás navštívili kolegové z Berlína  
 Obnovili jsme vzdělávací kurzy pro klienty Centra „Rodiny v tísni“  
 V rámci mezinárodního projektu EQUAL SUPORT jsme přivítali kolegy z Belgie, 

Německa a Francie a předali si zkušenosti 
 Centrum „Rodina v tísni“ navštívila Česká televize s pořadem Eurofondy 
 V rámci spolupráce s Českou rafinérskou jsme přijali dobrovolnickou pomoc 

zaměstnanců zmíněné společnosti.  
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Trochu statistiky: 

 Středisko azylového bydlení bylo v roce 2007 podpořeno z celkem 26 projektů. 

 Na všech projektech střediska bylo zaměstnáno celkem 23 zaměstnanců.  

 V roce 2007 bylo na realizaci projektů a zajištění kvalitních sociálních služeb potřeba 
celkem 6.532.500,- Kč. 

 Zaměstnanci střediska azylové domy podali v roce 2007 pomocnou ruku celkem 350 
klientům. Pro více než 60% z nich byla tato pomoc úspěšnou.   

 
Zdroje financování 

 Nejvýznamnějšími donátory střediska byli v roce 2007 MPSV - ESF, MPSV – 
odbor Sociální služby, MPSV – odbor Rodina. Dále byly projekty 
spolufinancovány z rozpočtů ústeckého kraje a měst Duchcov a Osek, z příjmů 
od klientů. 

 Finančně nás dále podpořili: Nadace ČEZ, Nadace Pomozte dětem, Opávia LU, 
Severočeská plynárenská a.s., UPC Direct, anonymní dárci. 

 
Mezi sponzory a příznivce našich aktivit patří:  
Materiálně: občané měst Osek a Duchcov, METALL Partner s.r.o., HOKA velkoobchod, 
Pekárna Osek, Knihovna Osek, Rossman, Květiny Osek Trübenekrová, Květiny Bílina PH – 
Garp Jana Pokorná, Květiny Osek p.Burdová, Koberce Litvínov, Doterm servis s.r.o, Český 
porcelán a.s. Dubí, Lesní správa Osek, p. Šrámková, Řeznictví a uzenářství Radoš, Pecud 
Teplice, Bramborárna Bukovice, Pekárna Dvořáková Duchcov, Česká federace 
potravinových bank, Červený kříž Bautzen SRN. Karlovarská Becherovka a.s. 
 
Azylový dům pro muže a ženy v 
Duchcově 

 
Vedoucí zařízení: Jindřiška Vojtková 

e-mail 
vojtkova@charitamost.cz 

Sociální pracovník: Darina Škutková 
Kapacita  30 osob 
 
Projekt Azylový dům Duchcov je v provozu 
od roku 2005.  
Během roku 2007 služeb domu využilo 95 
uživatelů, zpět do společnosti se podařilo 
začlenit polovině z nich.  
Od začátku r. 2007 byl otevřen tzv. vstupní 
filtr o kapacitě pěti lůžek. Je určen pro 
méně přizpůsobivé osoby, kterým déle trvá adaptace na režim domu a zde na ně nejsou 
kladeny tak vysoké nároky. Mají zde možnost přenocovat, je zde zabezpečena hygiena 
s poskytnutím ošacení a mohou využít základního sociálního poradenství. 

TENTO PROJEKT BYL V ROCE 2007 SPOLUFINANCOVÁN 

EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 

ČESKÉ REPUBLIKY 
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Azylový dům pro muže a ženy v Oseku 

 
Vedoucí zařízení Světlana Nikolova 
  nikolova@charitamost.cz 
Sociální pracovník : Ivana Váverková 
Kapacita  25 osob 
 
Projekt Azylový dům Osek v pátém roce své 
činnosti poskytl své služby 101 klientům. Navrátit 
zpět do společnosti se podařilo 50% uživatelů.  
V uplynulém roce jsme reagovali na potřeby 
společnosti a rozšířili jsme cílovou skupinu o 
tatínky s dětmi školního věku. Zprostředkováváme 
kontakty mezi dětmi v ústavním zařízení a rodiči – 
uživateli našeho AD, tím že poskytujeme možnost 
krátkodobého pobytu dětí během prázdnin a 
posilujeme tak sociální vazby v rodině. 

Zajímavostí roku 2007 byla akce Nadace ČEZ, kam jsme podávali 
Žádost o dotaci. U příležitosti otevření 853. lázeňské sezóny 
v Teplicích v projektu ČEZu - „Oranžové kolo“ příznivci AD 
vyšlapali pro potřebné 109 600,-Kč. Dar, který jsme od Nadace 
obdrželi, byl využit na nákup počítačové techniky. Děkujeme  
Nadaci ČEZ a všem, kteří za nás šlapali… 

 
 

TENTO PROJEKT BYL V ROCE 2007 SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM 
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 

 
Příběh uživatele: 

„….jmenuji se Miroslav a je mi 54 let. Do 
Azylového domu v Oseku jsem přišel po 
propuštění z výkonu trestu. Než jsem nastoupil 
do věznice, měl jsem byt v Krupce, který jsem 
získal díky mému tehdejšímu zaměstnání. Po 
mém návratu z vězení jsem zjistil, že byt, ve 
kterém jsem bydlel, byl prodán a nemám tedy 
kam jít. Veškeré vybavení bytu, které jsem měl, 
vyhodili… 

V Azylovém domě v Oseku mi 
zaměstnanci pomohli překonat tuto tíživou 
situaci. Poskytli mi zde nejen střechu nad 
hlavou, ale i ošacení a potravinovou pomoc… 

Nyní bydlím v sociálním bytě v Oseku, který je k dispozici pro úspěšné klienty. Je to 
poslední část přípravy na vlastní bydlení...“ 
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Centrum „Rodina v tísni“ 
 
Vedoucí zařízení Karolína Wankovská, Dis. 
 wankovska@charitamost.cz 
sociální pracovník: Karolína Wankovská, Dis. 

 
Kapacita 

Mateřské centrum:   5 rodin (denně) 
Dům pro matky s dětmi: 5 maminek, 10 
dětí 
Dům na půl cesty:  4 dospívající 
Nízkoprahové centrum: 
dopoledne 10 dětí,  
odpoledne 10 dětí 
Zařízení poskytuje pomoc matkám s dětmi 
v tísni a mladým lidem bez zázemí při startu 
do života. Zařízení nabízí těmto lidem, kteří 
se ocitli v obtížné životní situaci časově 
omezené zázemí, sociální a právní pomoc, 
pomoc při zapojení do společnosti, při 
hledání zaměstnání, pomoc při školní 

docházce. Je zde nepřetržitý provoz s neustálou přítomností personálu. 
Dům je třípodlažní. V přízemí je umístěna Pastelka – Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež - klubovna s dílnou, mateřské centrum „Me som e dajori“. Dále jsou zde kanceláře, 
pokoj pro imobilní klienty a skladové prostory. První patro je určeno pro matky s dětmi. 
Podkrovní část pro klienty projektu Dům na půli cesty. Zde se nachází také počítačová 
učebna.  
V roce 2007 služeb zařízení azylového bydlení využilo 85 uživatelů, domu na půl cesty 7 
mladistvých. Mateřského centra využilo 20 rodin a v nízkoprahovém zařízení Pastelka se 
vystřídalo 62 dětí.  
Zařízení mohou dočasně využít i imobilní osoby v bezbariérovém pokoji, s přizpůsobeným  

sociálním zařízení.  
 
Materiálně: občané měst Osek a Duchcov, METALL Partner s.r.o., HOKA 

velkoobchod, Pekárna Osek, Knihovna Osek, Rossman, Květiny Osek 
Trübenekrová, Květiny Osek p.Burdová, Květiny Bílina PH – Garp Jana 
Pokorná, Koberce Litvínov, Doterm servis s.r.o, Český porcelán a.s. Dubí, 
Lesní správa Osek, p. Šrámková, Řeznictví a uzenářství Radoš, Pecud 

Teplice, Bramborárna Bukovice, Pekárna Dvořáková Duchcov, Potravinová banka, 
Červený kříž Bautzen SRN. Karlovarská Becherovka a.s., Dětský bazar Kačka Teplice, 
Restaurant Corbetta Bílina, Sbírka v Krušnohorském centru v Mostě, K–centrum Most, 
Trojlístek Most, Corporate Philantropy and CCI Departament – Fórum dárců (Czech 
Donors Forum), anonymní dárci 
 
Finančně: MPSV ČR, Ústecký kraj, Nadace Pomozte dětem, Opávia LU,  Severočeská 
plynárenská a.s., ČEZ, UPC Direct, anonymní dárci, Město Osek ( podpora 
nízkoprahového centra Pastelka) 
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Příběh maminky: 
Jmenuji se Zuzka a je mi 29 let. Po smrti mého muže se mi zkomplikoval celý život. V té 
době jsem byla těhotná a zároveň jsem se musela postarat o další dvě děti a byt. Postupem 
času jsem měla velké bříško a do práce mě již nikde nevzali. Neměla jsem peníze a přišla o 
byt. Mé děti umístili do dětského domova. V té době jsem se dostala do azylového domu 
v Duchcově, kde mi zaměstnanci pomohli zajistit si doklady a menší příjem.  
Po několika dnech, jsem se dostala do azylového domu pro matky s dětmi, kde jsem měla 
podmínky pro výchovu alespoň jedné ze svých dcer, kterou mi vrátili. Za dobu pobytu jsem 
se připravovala na očekávané miminko, také jsem s ostatními maminkami ze zařízení 
navštěvovala vzdělávací kurzy, na nichž jsem se naučila vařit, 
hospodařit, pečovat o děti a také jsem se naučila používat počítač. 
Během dnů strávených v azylovém domě jsem si mohla brát na 
prázdniny starší dceru, která na mě čekala v dětském domově.  
Snažila jsem se, si dceru vzít nastálo, ale úřady chtěly, abych si 
zajistila řádné bydlení.  Hospodařila jsem a šetřila peníze na byt.  
Po narození třetí dcery jsem měla našetřeno více peněz a 
zaměstnanci mi pomohli najít si byt.  Díky jejich pomoci jsem 
dostala smlouvu k bytu a klíče. S kamarádkami, které jsem našla 
v azylovém domě, jsme celý byt uklidily, vymalovaly, rozestavěly 
nábytek. Po týdnu práce jsem se nastěhovala a úřady mně vrátili i 
mou třetí dceru.  
 
 
 

STŘEDISKO ASISTENČNÍCH SLUŽEB A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  
 
Vedoucí střediska Tatiana Drahošová, mobilní telefon:  775 713 217 

     E-mail drahosova@charitamost.cz 
 

Středisko poskytuje osobní asistence a pečovatelskou službu seniorům a lidem se 
zdravotním handicapem a také těm, kteří se z různých důvodů ocitly v nepříznivé životní 
situaci. Služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů v Mostě, v Duchcově a Oseku 
u Teplic s cílem pomoci v životních situacích, kdy ubývají síly k zvládání běžných životních 
úkolů, jako jsou domácí práce, osobní hygiena, podávání léků, úklid, nákup apod. 
Doprovázíme při návštěvě lékaře, při vyřizování úředních záležitostí, na vycházkách. 
Domácí prostředí je pro člověka zdravotně handicapovaného a seniora útočištěm v němž 
potřebuje vnímat pocit bezpečí a v němž mu my můžeme pomoci uchovávat si co nejvíce 
běžný životní styl. Cílem osobní asistence a pečovatelské služby je zajištění soběstačnosti 
uživatele nebo podpora rozvoje soběstačnosti. Důležitý je dobrý a přátelský vztah, 
psychická podpora a rada.  
Středisko vykonává také asistenční službu v sociálně slabých rodinách a  poskytuje 
odborné sociální poradenství ve svém Centru sociálního poradenství. To jsme otevřeli 
v dubnu 2007 a projekt Centra byl po celý rok 2007 financován z financí Evropské unie a 
MPSV prostřednictví KÚ Ústí nad Labem. V roce 2007 jsme tuto činnost realizovali 
v městech Most a Chomutov. 
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Zaregistrované sociální služby dle Zákona 108/2006 Sb.: 

- Osobní asistence  
- pečovatelská služba  
- terénní programy   
- odborné sociální poradenství   

 
 Domácí osobní asistence 

Tento druh služeb OCH Most 
poskytuje již po dobu několika let. 
Jejím smyslem je pomoc uživateli 
k soběstačnosti při jeho setrvání v 
přirozeném prostředí a zachování 
vlastního životního stylu. Většina 
uživatelů těchto služeb jsou lidé 
staršího věku a ti, kdo vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu potřebují 
pomoc pří zvládání běžných 
každodenních úkolů, jako jsou 
domácí práce, osobní hygiena, 
podávání léků, úklid, nákup, apod. 

Pomáháme jim při návštěvě zdravotního zařízení, při vyřizování úředních záležitostí, 
doprovázíme je na vycházkách. Našim úkolem je také motivace k aktivnějšímu životu. 
Specifikum služeb spočívá v tom, že naši pracovníci dochází za klientem domů. A tak po 
celou dobu poskytování služeb lidi svěřené do naší peče zůstávají v prostředí jim blízkém. 
Práce asistentky se však nezakládá  na pouhém  poskytování pomoci tohoto druhu. 
Důležitý je dobrý a přátelský vztah, který  je často pro opuštěné a osamocené lidi zdrojem 
bezpečí, psychické podpory a jistoty.  

 

Pečovatelská služba  

Pečovatelská služba se opírá o svou dlouhou tradici v poskytování služeb seniorům i lidem 
s handicapem v domácím prostředí a disponuje kvalitním týmem pečovatelek, v němž 
každá vyniká svým profesionálním přístupem ke klientovi. 
Osvědčila se jako jedna z kvalitních možností v péči o seniory, kteří se nacházejí v situaci, 
kdy jim ubývá sil potřebných pro zajištění chodu své domácnosti a kteří by však zároveň 
rádi zůstali ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí. Domov je pro starého člověka 
útočištěm a zajišťuje pro něj nezbytný pocit bezpečí.  
Pečovatelskou službu v roce 2007 využívali převážně senioři v městech Duchcov a Osek 
na Teplicku. V poskytování těchto služeb nás značně podpořily i samosprávy  obou měst.  
Vzhledem k tomu, že zdravotní a fyzický stav klienta ne vždy vyžaduje celodenní péči, s 
každým klientem sepisujeme dohodu o  rozsahu poskytovaných služeb podle jeho 
osobních představ a potřeb, jako například úklid domácností, donáška nákupů.  
Snažíme se naslouchat přáním a požadavkům našich klientů, jde nám o to, abychom dobře 
pečovali o naše klienty. Vlídné slůvko a přátelské vztahy jsou pro nás samozřejmostí. 
Naším  cílem je zabránit a pomoci  těmto lidem vrátit si soběstačnost a udělat vše proto, 
aby jejich život byl co nejvíce naplněn.  
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DAR OD ROTARY CLUBU INTERNATIONAL 

   
Vzhledem k terénní povaze poskytované služby kontakt  s klientem je zajištěn přímo 
v domácnostech uživatelů. Naším záměrem bylo zefektivnit poskytované služby pořízením 

osobního automobilu. Máme  rozsáhlou lokalitu působnosti, a k tomu aby 
problém klienta byl vyřešen co nejefektivněji, potřebujeme věnovat jeho 
řešení co nejvíce času (jednání s klientem, návštěva lékaře, úřadů a 
institucí.) Sociální pracovník působící v terénu, je odkázán pouze na 
městskou a meziměstskou dopravu. Velkou nevýhodou je i použiti MHD 
při  doprovodu klienta . Rovněž doprava ke klientovi často zabírá více 

času než samotné jednání a tím se výrazně snižuje kvalita poskytované 
služby. Často dochází ke kritickým situacím (lékařská prohlídka nemocného dítěte...), které 
je nutno neprodleně řešit. Staráme se o klienty, kterým jejich zdravotní a věkové omezení 
brání k zajištění činností, které jsou pro zdravého člověka naprosto běžné, jako je například 
nákup základních věcí, léků, zajištění základní denní hygieny.  
 

Přemýšleli jsme nad tím, co ještě můžeme udělat pro lidí, jimž pomáháme tak, abychom co 
nejvíce zmírnili dopad jejich postižení na běžné a aktivní prožiti každého dne jejich života. 

Ucházeli jsme se s naším 
projektem o příspěvek u Rotary 
Clubu Internation.  Ze třinácti 
žádostí byl vybrán náš projekt. A 
my jsme v závěru roku 2007 
převzali od této společnosti zcela 
nový osobní automobil Škoda Fabia 
combi. Sponzorský dar 
spolufinancovaly Rotary club 
Freiberg, SRN a Rotary club 
Most. Z rukou zástupců této 
organiace jsme slavnostně 
17.12.2007 vůz převzali. 

Po nezbytných formalitách byl automobil zařazen do služby a je využíván v péči o 
zdravotně postižené a seniory. Umožňuje nám našim klientům pomoci s nákupy, 
s vyřizováním některých nezbytností, automobil zrychlil rozvoz obědů, který jsme do té 
doby často přepravovali pěšky nebo MHD. Naši pečovatelskou službu a osobní asistenci 
tak můžeme přenést i mimo města do okolních vesnic Mostu.  
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  sportovním 
 výtvarným 
 hudebním 
 dramatickým 
 rukodělným 
 aktivizačním 
 vzdělávacím 

 
Pravidelné činnosti klubu Sovička jsou obohaceny organizováním jednorázových 
akcí a aktivit pro děti i jejich rodiče. 

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  „Rozmarýnek“ 
Cílová skupina: rodiny s dětmi do 6 let ze sociálně znevýhodněného prostředí 
mosteckého regionu 

 matky  na MD (i jiní rodinní 
příslušníci) 

 matky v evidenci ÚP 
 děti (do 6 let) 
 rodič samoživitel 

 
Kapacita střediska:  60 osob 
Provozní doba:  Každý čtvrtek od 10:00 do 12:00 hod. 
 
Rozmarýnek je určen ženám na mateřské dovolené, jejich dětem a celým rodinám za 

účelem prevence sociálního vyloučení způsobeného déletrvající sociální izolací. Mateřské 
centrum je určeno všem příchozím. Jeho hlavním cílem je vytvořit veřejný prostor, kde se 
mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti. 
 
Nabízíme:    

 pomoc matkám na mateřské dovolené 
 poskytnutí rad s vyřizováním úředních záležitostí 
 poskytnutí hlídání dětí v úřední době 
 vymanění se z izolace, sdílení a výměna zkušeností s vedením 

domácnosti a výchovou dětí 
 seberealizace při rukodělných činnostech (výtvarná činnost, 
   výroba dekorací, ruční šití, apod.) 
 odpočinek, relaxace, výlety, volnočasové aktivity 

  
V rámci svých aktivit se Rozmarýnek orientuje především na organizování činností pro děti 
a rodiče. Dále řeší sociální otázky a pomoc rodičům formou sociálního poradenství, 
vzdělávání atd. Dospělí docházejí do klubu 1 x týdně v době od 10:00 do 12:00 hodin.  
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Mateřské centrum umožňuje průměrně 12 matkám s dětmi vyjít z izolace, kam se 
celodenní péčí o děti dostávají, je místem, kde jsou ženy vítány, děti zde nachází přirozené 
společenství vrstevníků a vidí matku v jiné roli než v domácnosti, přispívá k rozvoji 
občanské společnosti, posiluje sebevědomí žen, pomáhá nalézat přátele.  
Maminky zde mohou uplatnit své profesní záliby a přispět k programu centra. Děti si zde 
zvykají na kolektiv a na to,  že se jim  věnuje někdo jiný než matka, budují si své postavení 
ve společnosti. 

 
Aktivity: 

  tělesné cvičení společně s dětmi 

  aktivizační činnosti 

  volná hra dětí pod  odborným dozorem 

  cílené hry dětí a rodičů 

  posezení rodičů spojené s diskusí na dané téma 

  přednášky odborníků na zajímavá témata 

  výlety  apod. 
 

 

 

 

 

Zdroje financování 

 Nejvýznamnějšími donátory střediska byli v roce 2007, MPSV – odbor Sociální služby,  
MPSV – odbor Rodina. Dále byl projekt spolufinancován z rozpočtů ústeckého kraje a 
statutárního města Mostu. 

 Finančně nás dále podpořili: NROS – Sbírkové konto Pomozte dětem, Nadační fond 

Siemens, UPC Direct, Potravinová banka, New Yorker, anonymní dárci.  
 
 
Spolupracovali jsme:  
Vyšší odborná škola sociálně právní v Mostě, Střední pedagogická škola Most, Obchodní 
akademie Most, SIM - středisko integrace menšin v Mostě, Střední odborná škola 
InterDact, s.r.o., Kofoedova škola v Mostě, Asista, s.r.o. Most, Donorsforum Praha - forum 
dárců, Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči v Mostě, Magistrát města Mostu, 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J. E. Purkyně v Mostě. 
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STŘEDISKO PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁNÍ 
 
Vedoucí střediska:  Eva Čenkovičová, mobilní telefon 775 713 306 
       e-mail: cenkovicova@charitamost.cz 
 
 

Stěžejním cílem tohoto střediska je podpora pracovního začleňování klientů Oblastní 
charity Most a osob nacházejících se v krizi. 
 
Hlavním programem střediska byla v roce 2007 realizace projektu Return. Tento 
projekt Return se zaměřuje na ženy s nízkým vzděláním, které jsou ohroženy 
nezaměstnaností a usiluje o jejich navrácení na trh práce. Byl odstartován v polovině 
roku 2006 a po přípravné fázi vstoupil do realizační etapy, která trvala celý rok 2007.  
 

V rámci projektu v roce 2007 jsme 

zaměstnali 11 žen z cílové skupiny. 

Pět z nich pracuje v šicí dílně, která 

byla otevřena v rekonstruovaných 

prostorách v ulici P. Jilemnického 

v Mostě, a sedm pečovatelek bylo 

zařazeno do charitní pečovatelské 

služby. V šicí dílně pod vedením 

zkušené mistrové se šičky učí 

základní dovednosti:  šít švy, kapsy, 

límce,  opravovat oděvy (výměny 

zipů, našívání knoflíků) a pod. 

Zhotovily různé výrobky pro potřeby 

azylových domů, komunitního klubu 

pro děti a mládež i upomínkové dárky 

pro naše sponzory: návleky, 

kuchyňské chňapky, kapsy na kolíčky, polštářky, ubrusy, povlečení, kostýmy na Tříkrálovou sbírku 

na dětská vystoupení apod. Opravují darované oblečení.  

                                                     

 
TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN SPOLEČNÝM REGIONÁLNÍM 
OPERAČNÍM PROGRAMEM EU, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY a 
ÚSTECKÝM KRAJEM 
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Druhou částí projektu jsou pečovatelky. Pečovatelství se osvědčilo jako jedna z kvalitních 
možností v péči o seniory, kteří se nacházejí v situaci, kdy jim ubývá sil potřebných pro 
zajištění chodu své domácnosti a kteří  chtějí 
zůstat ve svém domácím prostředí. Většina 
uživatelů těchto služeb, jsou lidé staršího věku a 
nebo ti, kdo vzhledem ke svému, zdravotnímu 
stavu potřebují pomoc při zvládání běžných 
každodenních úkolů, jako jsou domácí práce, 
osobní hygiena, podávání léků, úklid, nákup,…. 
Pečovatelky poskytují kvalitní profesionální službu. 
Motivují k aktivnějšímu životu, vytváří přátelský 
vztah, který často pro opuštěné a osamocené lidi 
je zdrojem bezpečí, psychické podpory a jistoty. 

 
 
 

Tříkrálová sbírka 
 

Jako v minulosti i v roce 2007 jsme se začátkem roku v období 
Tří králů zapojili do Tříkrálové sbírky. V jednotlivých městech 

byly vybrány tyto částky:  Most 35.473,- Kč,  Litvínov 27.453,- Kč,  
Meziboří 3.810,-Kč, Osek 5.795,-Kč, Duchcov 4.476,-Kč, Horní Jiřetín 

6.832,-Kč. Rekordní částku vybrala jedna skupinka v Litvínově, pokladnička po 
otevření obsahovala neuvěřitelnou částku 15.866,50,-Kč. Celková částka 
vybraných peněz za OCHM činí 83.839,- Kč. Část těchto peněz půjde do zahraničí 
na humanitární pomoc. Dvě třetiny zůstávají v místě, kde byly vybrány. Budou 
rozděleny jednak konkrétním potřebným rodinám – na nákup pomůcek a 
vybavení pro zdravotně handicapované a chudé děti, a dále podpoří 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
v Mostě, Litvínově a Oseku. Také 
jménem těchto potřebných lidí a 
převážně dětí ještě jednou všem 
děkujeme. Poděkování patří všem 
vedoucím skupinek, všem dětem, za 
jejich čas a ochotu pomáhat, a 
samozřejmě také všem dárcům za jejich 
ochotu dávat. 
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Humanitární pomoc 

 
Lidem, kteří se ocitli v hmotné nouzi, a do sociálně vyloučených lokalit vozí Oblastní charita 
Most materiální humanitární pomoc a potravinovou pomoc. Toto získává od 
dodavatelských firem. Potraviny vozíme pravidelně zhruba dvakrát v měsíci – většinou 
trvanlivé určené k vaření, nebo k rychlé konzumaci – sušenky, oplatky, bonbony.  
Šatstvo je většinou nové s vadami. Poškozené šatstvo šikovné šičky v naší dílně opravují a 
oděvy putují dál k našim klientům.  
 
Rozšířená je i forma dárcovství od veřejnosti – zprostředkováváme  našim klientům 
darované oděvy, drobný nábytek, drobné vybavení.  
  
Hlavními dárci jsou Potravinová banka Praha (hodnota darovaných potravin v roce 2007: 
189.253,- Kč), firma New Yorker (hodnota daru 81.969,- Kč) a drobní dárci.  
 
 

 

Naše německá partnerství 
 

 Německý červený kříž, Okresní svaz 
Bautzen 

   Vzájemná setkávání, výměna zkušeností, 
odborné exkurze, odborná podpora 
 Centrum kultury a volného času 
Marienberg 

   Tradiční programy a výlety pro děti z 
komunitních klubů, podpora i od Spolku 
ručních prací Marienberg 
 

(foto: k tradičním patří návštěva v době Adventu v kulturním domě v Marienbergu. Ta loňská byla ve znamení 

cukrářské výroby…) 

 
 ABID Marienberg 

   Pravidelná účast dětských komunitních klubů na Integrativních sportovních hrách v   
Marienbergu 
 Sociální úřad Okresu Mittweida 

   Vzájemné poznávání, výměna zkušeností, exkurze 
 Muldentálský spolek Umění Intarzie Sörnzig 

   Vzájemné poznávání v kulturně-sociální oblasti, odborná setkávání, společné akce 
 Domovské obce okresu Brüx/Most se sídlem v Erlangen 

   Přeshraniční spolupráce v oblasti církevní, sociální a vzdělávací 
 Oráčovo společenství Würzburg 

   Přeshraniční spolupráce v oblasti  církevní, sociální a vzdělávací 
 Základní škola Vévody Heinricha Marienberg 

   Vzájemné poznávání dětí, pedagogů a rodičů, výlety, společné programy . 
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Spolu v Evropě: 
Koordinátor projektu: Brigita Janovská 

„Pane učiň nás všechny nástrojem 
Tvého míru v naší sjednocené Evropě“ 

 Pod tímto motem se představila 
Oblastní charita Most v roce 2007  
ve spektru svých četných přeshraničních 
kontaktů v projektu s názvem "Spolu v 
Evropě".  
 Přehled naší činnosti je zde 
doplněn o prvky kreativity a výtvarného 
umění regionálních neprofesionálních 
umělců, a německým projektovým 
partnerem je Muldentálský spolek umění 
intarzie Sörnzig. 

 Putovní výstava sestává z obrazů a soch převážně s biblickými motivy 
neprofesionálních umělců Elišky a Jaroslava 
Vodičkových z Meziboří, dále výtvarných prací 
dětí z komunitních klubů Sovička Most a Pastelka 
Osek, i pěkných ručních prací a tvořivosti klientů 
Centra rodina v tísni Osek, azylových domů z Oseka a 
Duchcova či  naší pečovatelské služby. Vše je 
vhodně doplněno intarziemi podmanivých zátiší, 
výjevy z přírody, krajiny i květin  od německých 
rekvalifikantů i jejich českých žáků, Oblastní charita je 
v rámci výstavy stručně představena na 
doplňkových panelech.  
Zahájení projektu proběhlo v dubnu 2007 v krásné 
přírodě údolí řeky Cvikovské Muldy v tamním Evropském centru umění Sörnzig, 
jakož i jeho letní uvedení ve slavnostním radničním sále partnerského města 
Marienberg, bylo vždy jedinečným setkáním lidí hovořících sice odlišnými jazyky, 
ale stejného smýšlení, sociálního cítění, i oslavou dobrých vzájemných vztahů a 
porozumění mezi oběma našimi národy. 
Tento dvouletý projekt, který oslovil a nadchl značný počet našich příznivců, ale i 
náhodných návštěvníků, významných osobností i žurnalistů v zemi našich 
západních sousedů,  bude v roce 2008 pokračovat dvěma prezentacemi v Česku a 
sice v Oseku a Mostě. 

 Tento projekt je  spolufinancován Česko-německým fondem 
budoucnosti a podpořen městy Most a Marienberg, Akademií SWA 
Chemnitz, Muldentálským spolkem umění intarzie Sörnzig, SOUS Litvínov, 
Českým vinařstvím Váňa Most, Bärbel Ludwig Okresní úřad Mittweida, manželé 

Vodičkovi z Meziboří. 
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Hospodářská bilance za rok 2007 
 

Výdaje:  

Spotřeba materiálu (nákup drobného vybavení, 
počítače, pomůcky na výtvarnou a hudební výchovu, 
hygienické potřeby na AD, kancelářské 
potřeby,pohonné hmoty, apod. ) 

885239 
 

Spotřeba energie 736562 

Opravy a udržování 49368 

Cestovné, výlety  101117 

Občerstvení dětem, pohoštění 115833 

Nájemné 431024 

Poštovné 14065 

Telefonní poplatky 230292 

Vstupenky do zoo,divadlo,bazén 10558 

Vedení účetnictví 110000 

Ostatní služby 483163 

Mzdové náklady 7832192 

Zdravotní a sociální pojištění 2722911 

Ostatní sociální zákonné náklady 119595 

Ostatní provozní náklady  231112 
 

Bankovní poplatky 30829 

Poskytnuté příspěvky 15000 
 

Celkem 14118860 

Příjmy:  

Provozní dotace 11812917 

Příspěvky od klientů 1845956 

Dary a příspěvky ( na letní tábor, za telefon,služby 
šatníku, za výrobky klientů, apod.) 

190977 

Úroky 0 

Jiné ostatní výnosy 83840 

Celkem 13933690 

Celkem zisk/ztráta: -185170 

 
 
 
 
 
 
Str. 18 

 



Naše zkušenosti s dotacemi EU 

 

Rok 2007 byl šestým rokem, kdy jsme čerpali ke své činnosti finance z EU nebo 
evropských nadací. Velmi stručný celkový výčet našich zkušeností za toto období si 
dovolujeme Vám nyní předložit: 
 
 Azylové domy v Oseku a v Duchcově,  
ESF - RLZ,  2.1. – MPSV,  
Období realizace: 01.01.2006 – 31.12.2007 
Místo realizace:  města Duchcov a Osek u Teplic 
 

Return 
SROP, 3.2.,  MMR ČR, Ústecký kraj 
Období realizace: 07/2006 – 06/2008 
Místo realizace:  města Most, Duchcov a Osek u Teplic 

 

Centrum sociálního poradenství 
SROP,  4.výzva,  MPSV, Ústecký kraj 
Období realizace: 01/2007 – 06/2008 

Místo realizace:  město Most 
 
Středisko „Centrum rodina v tísni“ v Oseku u Teplic – investice na rekonstrukci 
domu 
SROP 3.1., I.výzva 
Nadace Renovabis SRN 0,5 mil Kč 
Období realizace: 2005 – 2006 

Projekt je Krajským úřadem Ústí nad Labem uváděn jako 
příklad dobré praxe  

 

Středisko „Centrum rodina v tísni“ v Oseku u Teplic - provoz 
SROP  3.2. II. Výzva 

Období realizace: 2005 - 2006 
Místo realizace:  město Osek u Teplic 

Projekt je Krajským úřadem Ústí nad Labem uváděn jako 
příklad dobré praxe 

 Asistence v sociálně slabých rodinách 

Phare 2003 
Období realizace 
Místo realizace:  města Most, Duchcov a Osek u Teplic 
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Humanitární pomoc Romům, postižených holocaustem ve 2. světové válce 
Německá nadace German Forced Labour Compensation Programme – 
prostřednictvím Nadace IOM z programu Holocaust Victim Assets Programme. 
Období realizace: 04/2004 – 09/2004 
Místo realizace:   Most, Most–Chanov, Chomutov 
Výsledky projektu:  projekt byl úspěšně realizován, materiální pomoci a asistence 

byla poskytnuta 250 beneficientům, 
Role naší organizace:  realizátor projektu, příjemce dotace 

Příprava Krušnohorského centra pro rodinu a sociální péči  

Phare CBC 99  
Období realizace 05/2003 – 04/2004 
Místo realizace:   město Most 
Výsledky projektu:  projekt byl úspěšně realizován, byly vytvořeny podmínky pro 

vznik Krušnohorského centra, které bylo založeno. 

 

Sociální atlas Euroregionu Krušnohoří  

Phare CBC   
Období realizace: ?2005 
Místo realizace:   region Krušnohoří a Sasko v SRN 
Výsledky projektu:  projekt byl úspěšně realizován, za spolupráce s německým 

partnerem byla vytvořena databáze poskytovatelů sociálních 
služeb na české i německé straně Krušnohoří.  

Role naší organizace:  realizátor projektu, příjemce dotace, 

Partner projektu na Saské straně Krušnohoří:  ? 
 

Sovička - komunitní klub pro děti ze sociálně slabých rodin  

Phare 2000 
Období realizace: 07/2002 – 06/2003  
Místo realizace:   města Most 
Výsledky projektu:  projekt byl úspěšně realizován, podařilo se stabilizovat provoz 

komunitního centra Sovička a zvýšit odbornost v poskytování 
služby 

Role naší organizace:  realizátor projektu, příjemce dotace  
 
Jako partneři jsme byli v projektech: 
WORKCENTRUM (opatření 2.2.  – MPSV) – zpřístupnění trhu práce ženám 

Nositel: Asista, s.r.o. 
 
Suport – podpora vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let (EQUEL) C.2004CZ05PC001 

Nositel: Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje 
 
Rom In  (Phare 2003)  

Projekt realizovala Vyšší odborná škola, Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most 
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