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Vážení pøátelé,
Pøedkládáme Vám Výroèní zprávy Oblastní chari-
ty Most 2008. Oblastní charita Most poskytuje své 
služby na území regionu Severní Èechy: na Mostec-
ku, na Teplicku, v Chomutovì a od roku 2008 novì 
v Litvínovì.
V roce 2008 v Mostì pokraèovaly naše nejstarší 
projekty a to Komunitní klub pro dìti a mládež ze 
sociálnì slabých rodin Sovièka a terénní progra-
my v Mostì. Daøilo se i v dalších našich projektech: 
v Azylových domech v Duchcovì, v Oseku, v Centru 
Rodina v tísni v Oseku, Vzrostl zájem o peèovatel-
skou službu a osobní asistenci v Mostì, v Duchcovì 
a v Oseku. V roce 2008 jsme zahájili svou èinnost 
v Litvínovì a v Litvínovì-Janovì a to dvìma soci-
álními poradnami, terénními programy a sociál-

nì aktivizaèními službami pro rodiny s dìtmi na 
ubytovnách. V roce 2008 jsme úspìšnì ukonèili 
dva projekty podporované financemi EU a to pro-
jekt Return (zamìøený na podporu zamìstnání 
žen, tìžko uplatnitelných na trhu práce) a Cent-
rum sociálního poradenství v Mostì. Oba projekty 
dále pokraèují.
Pøi pomoci bližním chceme naplòovat požadavky 
na kvalitu služby, které nám kladou legislativa, 
ale i požadavky prostého lidského porozumìní tìm, 
kteøí naši pomoc ve své nepøíznivé životní situaci 
potøebují… Dìkujeme všem, kteøí nám v roce 2008 
pøispìli finanènì, materiálnì i svou dobrovolnou 
èinností a službou.

Mgr. Eva Èenkovièová 
øeditelka Oblastní charity Most

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 sa-
mostatnou právnickou osobou dle Kodexu 
kanonického práva a součástí římskokatolic-
ké 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. Stanislav Kostiha, 
Mgr. Petr Fadrhons

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ:
Činnost OchM se realizuje 
v šesti střediscích:
1.  Středisko Komunitních klubů 

a aktivizačních činností pro děti, 
mládež a rodiče ze sociálně slabého 
prostředí Mostu a Oseka

2.  Středisko Azylových domů
3.  Středisko asistenčních služeb, sociálního 

poradenství a pečovatelské služby
4.  Středisko Společné soužití v Litvínově
5.  Středisko podporovaného zaměstnání
6.  Administrativní středisko)

PŮSOBNOST:
Most
  Komunitní centrum pro děti a mládež 

ze sociálně slabých rodin Sovička,
  Pečovatelská služba,
  Asistenční služba u zdravotně 

postižených a seniorů,
  Sociální poradna,
  Terénní sociální a poradenská 

činnost v komunitách ohrožených 
sociálním vyloučením,
  Šicí dílna pro ženy těžko uplatnitelné 

na trhu práce.

Litvínov
  Sociální a poradenská činnost 

v komunitách ohrožených 
sociálním vyloučením,
  Sociální poradenství,
  Terénní programy,
  Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi v sociálně 
vyloučených lokalitách.

Chomutov
  terénní sociální a poradenská činnost 

v komunitách ohrožených 
sociálním vyloučením.

Duchcov
  Azylový dům pro ženy a muže,
  Sociální poradenství v Domě na půl cesty
  Pečovatelská služba

Osek
  Azylový dům pro ženy a muže
  Centrum Rodina v tísni 

– pro matky s dětmi
  Pečovatelská služba.

Úvod Poslání, vznik, působnost
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SOVIČKA – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Kontaktní adresa:
ul. Petra Jilemnického č.p., 2459, 
434 01 Most

Vedoucí zařízení:
Štiková Jana

Kontakt:
e-mail: stikova@charitamost.cz
telefon: 775 713 301

Cílová skupina:
děti ve věku od 4 do 15 let ze sociálně znevý-
hodněného prostředí mosteckého regionu

Kapacita střediska: 50 dětí

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež So-
vička navštěvují především děti z rodin s nej-
nižšími příjmy. Klub funguje od roku 2000. 
V předškolním klubu připravujeme před-
školáky na zdárný zápis a úspěšné vkročení do 
prvních ročníků základních škol. V klubu pro 
školáky pomáháme dětem s přípravou na 

další den ve škole (domácí úkoly a doučování). 
Po té dáváme prostor pro aktivity: sportovní, 
výtvarné, hudební, dramatické, rukodělné, 
vzdělávací.

Dobrovolníci:
Do Sovičky dochází ve svém volném čase pra-
videlně pomáhat dobrovolníci a studenti ze 
středních a vyšších škol z Mostu i okolí.

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

Děkujeme těm, kteří nás v roce 2008 
podporovali a spolupracovali s námi:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Statu-
tární město Most, Ústecký kraj, Městská Po-
licie Most, Nadace Pomozte dětem, Nadační 
fond Siemens, UPC, Pekařství Oertelt v Mostě, 
Tesco DS Tesco Most, Interspar Most, Potravi-
nová banka Praha, Trojlístek Most, VOŠ, SPŠ 
a OA Most, SOŠ InterDACT s.r.o. Most, Kofo-
edova škola, Asista. s.r.o. Most, Krušnohorské 
centrum pro rodinu a sociální péči, Klub Kiwa-
nis Most, Firma Jonáš – sdružení, Donorsfo-
rum Praha , Věznice Bělušice, MC Barborka.

ROZMARÝNEK – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Služba je určena rodinám žijícím v sociálně 
vyloučených komunitách nebo které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způ-
sobem života ohroženi. Jeho hlavním cílem je 
vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzá-
jemně setkávat rodiče a jejich děti.

V rámci svých aktivit se Rozmarýnek orien-
tuje především na organizování činností pro 
děti a rodiče. Dále řeší sociální otázky a po-
moc matkám (rodinám) formou základního 
sociálního poradenství, vzdělávání atd, dává 
prostor k seberealizaci při rukodělných čin-
nostech (výtvarná činnost, výroba dekorací, 
ruční šití, apod.)

Rozmarýnek umožňuje průměrně (týdně) 12 
matkám s dětmi vyjít z izolace, kam se celo-
denní péčí o děti dostávají. Rozmarýnek je 
místem, kde jsou ženy (rodiny) vítány, děti 
zde nachází přirozené společenství vrstevní-
ků a vidí matku v jiné roli než v domácnosti, 
přispívá k rozvoji občanské společnosti, posi-
luje sebevědomí žen, pomáhá nalézat přáte-
le. Maminky zde mohou uplatnit své profesní 
záliby a přispět k programu zařízení. Děti si 
zde zvykají na kolektiv a na to, že se jim vě-
nuje někdo jiný než matka, budují si své po-
stavení ve společnosti.

Děkujeme těm, kteří nás v roce 2008 
podporovali a spolupracovali s námi:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Sta-
tutární město Most, Ústecký kraj.

Středisko komunitních klubů Sovička
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Kontaktní adresa:
SHD Komes, ul. Moskevská 14/1, 
434 01 Most

Vedoucí střediska:
Mgr. Tetyana Drahošová
mobilní telefon: 775 713 217
e-mail: drahosova@charitamost.cz

Sociální pracovník:
Markéta Musilová, DiS.
mobilní telefon: 775 713 302
e-mail: musilova@charitamost.cz

Poskytuje služby:
  Terénní pečovatelská služba 

v Mostě a na Teplicku

  Služby domácí a osobní asistence 
v Mostě a na Teplicku
  Terénní sociální práce v sociálně 

slabých rodinách v Mostě
  Centrum sociálního poradenství 

(odborné sociální poradenství)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Kontakt: 775 713 308

Tento druh služeb se osvědčil jako jedna 
z kvalitních možností v péči o seniory, kteří 
se nacházejí v situaci, kdy jim ubývá sil po-
třebných pro zajištění chodu své domácnosti 
a kteří by však zároveň rádi zůstali ve svém 

domácím prostředí, na které jsou zvyklí. Do-
mov je pro starého člověka útočištěm a zajiš-
ťuje pro něj nezbytný pocit bezpečí.
Vzhledem k tomu, že zdravotní a fyzický 
stav klienta ne vždy vyžaduje celodenní péči, 
s každým klientem sepisujeme dohodu o roz-
sahu poskytovaných služeb podle jeho osob-
ních představ a potřeb, jako například úklid 
domácností, donáška nákupů.
Snažíme se naslouchat přáním a požadav-
kům našich klientů. Vlídné slůvko a přátelské 
vztahy jsou pro nás samozřejmostí. Naším cí-
lem je zabránit a pomoci těmto lidem vrátit 
si soběstačnost a udělat vše proto, aby jejich 
život byl co nejvíce naplněn.
Pečovatelská služba se opírá o svou dlouhou 
tradici v poskytování služeb seniorům i lidem 
s handicapem v domácím prostředí a dispo-
nuje kvalitním týmem pečovatelek, v němž 
každá vyniká svým profesionálním přístupem 
ke klientovi.

Kulturní akce Pečovatelské služby
  Botanická zahrada Teplice
  posezení s klienty – promítání 

o historii Duchcova „ Duchcovsko 
v proměnách času“
  taneční vystoupení v DPS Duchcov
  promítání filmů (výběr z 5 filmů)
  Oblastní muzeum Most
  dekorativní činnost (malování na hedvábí, 

keramická dílna nebo ubrousková metoda)
  výstava na zámku Duchcov
  dětské předvánoční vystoupení
  posezení s klienty u vánočního stromku 

a s poslechem vánočních koled
  další kulturní a poznávací zájezdy 

podle přání uživatelů

SLUŽBY DOMÁCÍ A OSOBNÍ ASISTENCE
Kontakt: 775 713 217

Smyslem této služby je pomoc uživateli k so-
běstačnosti při jeho setrvání v přirozeném 
prostředí a zachování vlastního životního 

Středisko asistenčních služeb 
a Centrum sociálního poradenství

stylu. Většina uživatelů těchto služeb jsou 
lidé staršího věku a ti, kdo vzhledem ke své-
mu zdravotnímu stavu potřebují pomoc pří 
zvládání běžných každodenních úkolů, jako 
jsou domácí práce, osobní hygiena, podává-
ní léků, úklid, nákup, apod. Pomáháme jim 
při návštěvě zdravotního zařízení, při vyřizo-
vání úředních záležitostí, doprovázíme je na 
vycházkách. Našim úkolem je také motiva-
ce k aktivnějšímu životu. Specifikum služeb
spočívá v tom, že naši pracovníci dochází za 
klientem domů. A tak po celou dobu posky-
tování služeb lidi svěřené do naší péče zůstá-
vají v prostředí jim blízkém. Práce asistentky 
se však nezakládá na pouhém poskytová-
ní pomoci tohoto druhu. Důležitý je dobrý 
a přátelský vztah, který je často pro opuštěné 
a osamocené lidi zdrojem bezpečí, psychické 
podpory a jistoty.

Odpolední kluby 
pro mládež s postižením
V těchto odpoledních klubech se snažíme 
mládeži vyplnit volný čas. Ať už jsou to vý-
tvarné činnosti nebo různé hry a soutěže. Ob-
vykle zde je 6 mladých lidí, kteří nechtějí jen 
sedět doma, ale aspoň na chvilku se vyprostit 
s denního stereotypu. K dalším činnostem 

V roce 2008 jsme hojně užívali pro pečovatelskou a asistenční službu seniorům a zdravotně postiže-
ným občanům automobil, který k tomuto účelu daroval Rotary club International Freiberg a Most.
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odpoledního klubu také patří návštěvy diva-
delních představení, kulturních představení 
na zámku a další. Vždy podle přání samot-
ných návštěvníků klubů.

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE 
V SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODINÁCH

Do této cílové skupiny přicházíme ve chvíli, 
kdy rodiny nejsou zcela integrované ve spo-
lečnosti, žijí v sociálně vyloučených lokalitách 
či ghettech, nebo jsou na pokrají sociálního 
vyloučení. Naším úkolem je pomoci rodinám 
a jejím příslušníkům se sociálně integrovat do 
prostředí, v němž žijí. Cílem je zlepšení péče 
o děti, vytvoření lepších podmínek k jejich 
vývoji, pravidelnost školní docházky. Obno-
vení funkci, které by rodina měla plnit včetně 
dostatečné výchovy a socializace dětí. Před-
cházení negativním sociálním jevům, jako 
kriminalita mládeže, drogová závislost apod. 

Podpora růstů osobnosti děti v těchto rodi-
nách. Zlepšení kvality života dětí a otevření 
jím naděje a lepšího výhledu na uplatnění ve 
společnosti.

Čtvrteční dopolední kluby 
pro maminky s dětmi
Tyto kluby se převážně týkají výtvarných a ak-
tivizačních činností: práce s hlínou, ubrous-
ková technika, práce s korálky, malování na 
hedvábí, výroba tematických dekorací, práce 
s mozaikou, malování na porcelán a další. 
Také s dětmi navštěvujeme různá divadelní 
představení a akce. K další činnosti centra 
patří také doučování dětí a čtecí kroužek.

Scházíme se vždy podle potřeby, většinou 1× 
týdně podle možností. Dochází sem mamin-
ka, která má 5 dětí v různém věku. Nejdříve 
s nimi uděláme úkoly a pak si čteme z knížek, 
které tu máme k dispozici. Činnosti jsou vždy 
upřesněny po domluvě s návštěvníky klubů.

Příběh:
Je mi 28 let a bydlím v Mostì, mám v péèi jednoho 
syna, kterému jsou 2 roky. Pocházím z dìtského 
domova a nemám žádné pøíbuzné. Potøebovala 
jsem si s nìkým popovídat o svém životì a o své 
situaci. Proto jsem zašla do Støediska asistenè-
ních služeb, kde se mì ujala sociální pracovnice. 
Svìøila jsem se jí, že mì obèas druh fyzicky na-
padne. S pracovnicí jsme celou mou situaci roze-
braly a domluvily se na další schùzce. Ten veèer 
jsem pracovnici volala, aś pøijede, že mì druh 
napadl doma a já jsem zamèená v koupelnì. 
Pracovnice pøijela i s kolegyní a zavezly mì do 
Azylového domu, kde se mì na tu noc ujaly. Další 
dny se mnou zaøídila podání trestního oznáme-
ní, vyškrtnutí druha z nájemní smlouvy, výmìnu 
zámku u dveøí a vystìhování vìcí po druhovi. 
Díky nim nemusím žít ve strachu, že se stane nìco 
mému synovi nebo mì. Do Støediska i nadále do-
cházím pro obleèení na sebe i svého syna, pro po-
travinovou banku a také na dopolední kluby pro 
maminky s dìtmi.

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, 
kteří v r. 2008 podpořili naši činnost:
  MPSV
  Město Mostu
  Město Duchcov
  Město Osek
  Ústecký kraj
  Rotary club International Freiberg a Most
  Úřad práce Most
  Úřad práce Teplice
  Tesco Most
  Potravinová banka Praha
  Dětský textil Šarkan
  Vyšší odborná škola, Střední pedagogická 

škola a Obchodní akademie v Mostě
  Střední odborná škola 

InterDACT s.r.o. v Mostě
  Krušnohorské centrum pro 

rodinu a sociální péči
  Nadace Charty 77 Konto Bariery
  Divadlo rozmanitostí Most
  Alena Malypetrová
   Nadační fond manželů Livie 

a Václava Klausových

CENTRUM SOCIÁLNÍHO 
PORADENSTVÍ V MOSTĚ

Centrum sociálních služeb poskytuje odbor-
né sociální poradenství. Obrátit se sem může 
každý, kdo se ocitl v nepříznivé sociální situa-
ci, kterou není schopen řešit vlastními silami 
nebo s pomocí svých blízkých. Centrum vy-
tváří rovné příležitosti pro všechny, kdo se na 
nás s žádostí o pomoc obrátí.

Služby jsou dostupné každému, kdo potřebu-
je bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní 
sociální poradenství, praktické věcné a správ-
né informace, kontakty na organizace zamě-
řené na odbornou pomoc, intervenci a vyjed-
návání ve prospěch klienta.

Poskytujeme zprostředkování informaci 
a poradenství v těchto oblastech
  Sociální dávky
  Sociální pomoc
  Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
  Bydlení
  Finanční problematika rodinného rozpočtu
  Školství a vzdělávání

Činnost centra byla v roce 2008 podpořena 
finanční dotací EU, Českým státním rozpoč-
tem a Ústeckým krajem.

Statistika střediska:
Ve středisku pracuje 14 zaměstnanců a v r. 
2008 pravidelně pomáhali cca 410 zdravotně 
postiženým občanům, seniorům a přísluš-
níkům sociálně slabých rodin na Mostecku, 
Teplicku a Chomutovsku.

Také se scházíme 1× za 14 dní při Canisterapii. Dochází k nám canisterapeutka Lucie Gärtnero-
vá, Dis. se svou labradorkou Kendy. Děkujeme.
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Kontaktní adresa:
Husova čp. 305, 417 05 Osek

Vedoucí střediska:
Alena Lencová (v r. 2008)
e-mail: lencova@charitamost.cz
Mgr. Eva Čenkovičová (od 1. 2. 2009)

Středisko ve svých zařízeních s nepřetrži-
tým provozem poskytuje pomoc lidem bez 
přístřeší nebo v krizové situaci. Ubytování 
je určeno na přechodnou dobu. Součástí 
pomoci je základní sociální a právní po-
radenství, sociální pomoc. Psychoterapií 
nebo ergoterapií aktivujeme uživatele služ-
by k řešení vlastní vzniklé nepříznivé životní 
situace s cílem jejich znovu začlenění do 
společnosti. U matek podporujeme zdárný 
vývoj dítěte.

Ubytování je poskytováno na přechodnou 
dobu ve dvou až třílůžkových pokojích. S uby-
továním souvisí možnost hygieny, ošacení, 
přípravy stravy či dovozu obědů. Nabízíme 
další fakultativní služby spojené s pobytem 
v zařízeních.

Komu je služba určena:
Lidem bez možnosti jiného bydlení nebo 
ohroženým sociálním vyloučením.

Zaregistrované služby 
podle Zákona 108/2006 Sb.:
  Azylový dům Osek
  Azylový dům Duchcov
  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

Na základě individuálního plánu může 
uživatel využít pomáhající služby:
  Ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích
  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

Sociální byty 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 jako přechodné řešení k plné-
mu osamostatnění uživatele.

Internetová kavárna v Oseku:
Internetová kavárna byla otevřena v roce 
2008 a je k dispozici uživatelům služeb azy-
lových domů a také pro širší veřejnost.

Naši sponzoři a příznivci:
Finančně: Projekty realizované ve středisku 
byly podpořeny financemi z rozpočtu ČR (do-
tace od MPSV – odbor Sociální služby a od-
bor Rodina), Ústeckým krajem, Statutárním 
městem Most, městy Duchcov, Osek, Bílina, 
Jirkov, Podbořany, Jaroměř, Ledvice, obcemi 
Bečov, Hrobčice.

Dále byly projekty spolufinancovány z plateb
uživatelů služby, dary finančními i materiální-
mi firem i jednotlivců:
  Opávia LU
  Severočeská plynárenská a.s.
  Nadace ČEZ
  Nadace Pomozte dětem
  Komunitní nadace Euroregion Labe
  Tesco stories

  Benefiční koncert (část výtěžku koncertu
pořádaného městem Duchcov)
  Setuza Ústí nad Labem
  Komunitní nadace Euroregionu Labe

Materiálně: Karlovarská Becherovka a.s., ob-
čané měst Osek a Duchcov, Meziboří, HOKA 
velkoobchod, Pekárna Osek, Net Com Systém 
– Studnička Stanislav, Pekárna Dvořáková Du-
chcov, Bistro Hana Duchcov, Drogerie Kamilka 
Duchcov – J. Nitsch, Květiny Osek Trübenekro-
vá, Květiny Bílina PH – Garp Jana Pokorná, Kvě-
tiny Osek p.Burdová, Český porcelán a.s. Dubí, 
Lesní správa Osek, paní Šrámková, Řeznictví 
a uzenářství Radoš, Pecud Teplice, Bramborár-
na Bukovice, Pekárna Dvořáková Duchcov, fi
Oriflame, Miloš Kafan – drogerie, Arkadie Tep-
lice, fi New Yorker, Potravinová banka, Červený
kříž Bautzen SRN.

Statistika střediska:
  Azylové domy Oblastní charity Most po-

mohly v roce 2008 236 uživatelům. Pro více 
než 60% z nich byla tato pomoc úspěšnou, 
tzn. že získali vlastní bydlení a nastartovali 
samostatný život.
  Ve středisku bylo v roce 2008 zaměstnáno 

celkem 21 zaměstnanců.
  Činnost střediska Azylové bydlení byla za-

jištěna financemi ze 42 dílčích zdrojů.

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A ŽENY V OSEKU
Vedoucí zařízení:
Světlana Nikolova
tel. 417 822 161
e-mail: nikolova@charitamost.cz

Azylový dům v Oseku byl otevřen v roce 
2002 a loni poskytl své služby 67 uživatelům. 
Navrátit zpět do společnosti se podařilo 49% 
uživatelů. Dům je dvoupodlažní, obsahuje 
devět vybavených pokojů, které jsou, dle ve-
likosti, dvou až třílůžkové. Je zde také spole-
čenská místnost, dílnička a na každém patře 
společné sociální zařízení a kuchyně.

Celková kapacita AD Osek je maximálně 25 
osob. V případě volné kapacity mohou být 
v jednom pokoji ubytováni společně manželé.

Akce, které proběhly v roce 2008 v Azylovém 
domě:
  Účast v celostátní Tříkrálové sbírce
  Zahájení nového projektu 

Sociální rehabilitace
  Účast v česko-německém 

projektu Spolu v Evropě
  Výlet do botanické zahrady v Teplicích
  Pořádali jsme Den otevřených dveří
  Prezentace výrobků uživatelů na 

výstavě LOM-VOM v Lomu u Mostu
  Vánoční sezení včetně 

štědrovečerní večeře

Příběh uživatele:
„Jmenuji se Nataša a je mi 
48 let. Dlouhá léta jsem 
pracovala na statcích a po 
zrušení státních statkù 
jsem se usadila v technic-
kých službách. Pøi snižo-
vání stavù mì propustili, 
rozešla jsem se s pøítelem 
a rázem jsem nemìla 

kam jít, neboś byt byl jeho. Dcera má malé dìti a její 
byt není velký, než abych tam bydlela ještì já.
Kontakt na Azylový dùm v Oseku jsem dostala od 
pracovnice odboru sociálních vìcí. V azylovém 
domì mi následnì pomohli se zvýšením sociál-
ních dávek a pøehlášením na bližší úøad práce 

Středisko Azylové bydlení
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a k obvodní lékaøce poblíž mého nového bydlištì. 
Nápomocni mi byli i s hledáním zamìstnání, kte-
ré jsem už po mìsíci nalezla ve Službách mìsta 
Oseka. Nyní si už jen budu spoøit na byt, abych si 
mohla poøídit nìjaký pronájem blízko své dcery. 
Pøesvìdèila jsem se, že když se èlovìk snaží a má 
zájem svou situaci zlepšit, podaøí se to.“

Sociální rehabilitace
V roce 2008 nám začala fungovat služba so-
ciální rehabilitace. Cílem služby je dosažení 
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 
osob dlouhodobě nezaměstnaných, osob 
ohrožených sociálním vyloučením, osob zne-
výhodněných na trhu práce, osob po výko-
nu trestu, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků 
a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný 
život nezbytných činností alternativním způ-
sobem využívajícím zachovaných schopností, 
potenciálů a kompetencí.
V roce 2008 sociálně-rehabilitačním progra-
mem prošlo 46 uživatelů a 48% uživatelů 
služby se podařilo najít zaměstnání. Ostatní 
uživatele se aktivně podíleli na plnění aktivit, 
spojených s projektem (uklízeli chodníky a se-
kali travní plochy v Oseku v rámci spolupráce 

Vyzkoušela jsem si, jaké to je, stát se bezdomovcem. 
Je to moje životní zkušenost, z které jsem se pouèila 
a vìøím, že se do takové situace již nikdy nedostanu.

Akce „ Azylový dům městu Duchcov “
I když počasí moc nepřálo, 17.5. 2008 se pra-
covníci i klienti azylového domu Duchcov vy-
dali do ulic, aby sobě i ostatním obyvatelům 
města zpříjemnili životní prostředí. Myšlenka 
byla jasná – vysbírat co nejvíce odpadků po-
hozených v okolí a umožnit tak lepší pohled 
do ulic města. V čele „uklízecí party“ stály 
zaměstnankyně Azylového domu a dále pak 
9 klientů, k nimž se ochotně přidal i 12le-
tý mladík Míra Tuleja. Celý úklid probíhal 
v dolní části města a také u památníku obětí 
dělnické stávky. Důkladně se vyklidila letitá, 
zapáchající skládka v ulici Bří Čapků, kde bylo 
nejvíce práce. Po skončení „brigády“ nasta-
la příjemnější část a to opékání špekáčků na 
dvoře Azylového domu. Radost z pozvání 
měl i náš nový kamarád Mireček. Všichni si 
společně sedli k plápolajícímu ohni, s hřeji-
vým pocitem, že udělali něco užitečného pro 
svoje okolí a město. Tato akce byla první v řa-
dě, ale určitě ne poslední a všichni účastníci 
brigády se těší na další společný úklid.

Příběh paní Aničky
Dlouhá léta jsem si po-
klidnì žila v podnájmu, 
ale nastalo tìžké období, 
párkrát jsem nemìla na 
nájem a kvùli dluhùm 
jsem musela byt opustit. 
Na nìjaký èas se mi stal 
útoèištìm pobyt u táty, ale 
i odtud jsem musela pro 

neshody odejít. Octla jsem se na ulici a na doporuèení 
kamarádky jsem se obrátila na Azylový dùm Duchcov, 
kde mì vlídnì pøijali a s pomocí sociální pracovnice 
jsme hledali další ubytování. Musela jsem si nejdøíve 
našetøit nìjaké peníze a to šlo velmi pomalu, protože 
i když mám stálou práci, tak kromì pobytu zde jsem 
musela ještì splácet dluh na zdravotním pojištìní. 
Našetøené peníze jsem nutnì potøebovala na kauci do 
sociálního bytu (v Duchcovì), který mi byl pøidìlen.
V azylovém domì jsem se cítila dobøe, rozumìla 
si témìø se všemi azylanty, ale není nad to mít své 
soukromí. Postupnì dle finanèních možností, si byt 
zaøizuji a jsem spokojená.
Na personál i spolubydlící Azylového domu vzpo-
mínám v dobrém a obèas tam zajdu na návštìvu, 
nebo naopak oni zajdou za mnou a u kávièky vzpo-
mínáme na spoleènì prožité chvíle.

se Službami města Oseka s.r.o, vyráběli drob-
né dárkové předměty. Tento projekt pomohl 
uživatelům Azylového domu získat zaměst-
nání nebo pracovní návyky, i když ze strany 
zaměstnavatelů vládne určitá neochota za-
městnávat lidi, ohrožené sociálním vylouče-
ním – naše uživatele.

AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A ŽENY 
V DUCHCOVĚ

Vedoucí zařízení:
Iveta Holomojová
e-mail: holomojova@charitamost.cz

Sociální pracovník:
Darina Škutková

Kapacita: 30 osob

Azylový dům v Duchcově byl otevřen v roce 
2005 a v roce 2008 poskytl své služby 73 uži-
vatelům. Dům je třípodlažní, obsahuje deset 
vybavených pokojů, které jsou, dle velikosti, 
dvou až třílůžková, Je zde také společenská 
místnost, dílnička a na každém patře společ-
né sociální zařízení a kuchyně.

Celková kapacita Azylového domu Duchcov 
je maximálně 30 osob.

V přízemí domu je umístěna noclehárna. V ní 
jsme v průběhu roku 2008 poskytli 1846× 
nocleh potřebným lidem.
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06/2008 –  celodenní výlet po okolí Oseka, 
návštěva výstavy loutek,

08/2008 –  dětský tábor v Perštejně, 
návštěva cukrárny,

10/2008 –  Zpívá celá rodina,
12/2008 –  mikulášská besídka, 

vánoční nadělování

Příběh maminky:
Jmenuji se Monika. Díky mému muži jsem pøišla 
o syna. Soud ho svìøil do výchovy mé matce. Dùvo-
dem bylo manželovo agresivní chování. Hrubost 
byla stále vìtší, pøestože jsem byla na poèátku páté-
ho mìsíce tìhotenství.
V Centru „Rodina v tísni“ jsem našla klid a bez-
peèí. Koneènì jsem mohla v noci spát. Postupem 
èasu jsem si našla v azylovém domì pøátele a co 

bylo velmi dùležité, získala práci na polovièní 
úvazek. Prioritou pro mì bylo, našetøit peníze na 
pronájem bytu a získat zpìt do výchovy syna Rad-
ka. Pracovala jsem do vysokého stupnì tìhotenství 
a dala jsem si jasný cíl, ze kterého jsem neslevila 
– mít vlastní byt.
V lednu se mi narodila dcera Markétka a hned na 
to mi byl, s pomocí zamìstnancù zaøízení, vrácen 
do péèe mùj syn. Byly jsme zase rodina.
Plánovala jsem, že po mateøské dovolené nastou-
pím zpìt do práce, která byla blízko azylového 
domu. Myslela jsem na budoucnost a požádala 
mìsto o pronájem bytu. Bylo to neuvìøitelné, ale 
štìstí se na mì usmálo. Získala jsem byt.
Díky pomoci zamìstnancù Centra „Rodina v tísni“ 
mohu já i mùj syn zapomenout na dlouhé dny stra-
chu a bezesných nocí.

Dům na půl cesty v Duchcově:
Město Duchcov zprovoznilo koncem roku 
2008 Dům na půl cesty. V rekonstruovaném 
objektu se nachází sociální bydlení pro oso-
by v tíživé životní situaci, které nemají jinou 
možnost bydlení a které zároveň potřebují 
asistenci k tomu, aby zvládaly své povinnosti 
a vedly samostatný život.
Oblastní charita Most poskytuje v tomto domě 
především odborné sociální poradenství spojené 
s terénními aktivizačními službami pro rodiny.

CENTRUM „RODINA V TÍSNI“

Adresa:
Husova čp.305, 417 05 Osek

Telefon: 417 530 813

Vedoucí zařízení:
Karolína Wankovská
e-mail: wankovska@charitamost.cz

Zástupce vedoucí zařízení:
Čechalová
E-mail: cechalova@charitamost.cz

Sociální pracovník:
Jindřiška Vojtková (r. 2009)

Zařízení v roce 2008 nabídlo azyl 19 matkám 
a 33 dětem v tísni. Zaměstnanci se snažili 

pomocí sociálního či právního poradenství, 
nabídkou výchovných, vzdělávacích a aktivi-
začních činností pomoci matce a jejím dětem 
k návratu do společnosti, k osamostatnění.

Cílovou skupinou jsou:
Matky, které se ocitly v naléhavé krizi v osob-
ním životě, je u nich snížena schopnost vlast-
ními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout 
v potřebném čase těžkou životní situaci, obě-
ti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby 
v krizi, etnické menšiny.
Jejich děti a) předškolního věku, b) do 6 let, 
c) mladší děti 7 až 10 let, d) starší děti 11 až 
15 let.

Dům je třípodlažní, v přízemí je umístěna 
Pastelka – „školka“ pro děti maminek žijících 
v zařízení, počítačová klubovna. Dále jsou zde 
kanceláře, kuchyň, kde v rámci sociálně aktivi-
začních služeb probíhá výuka a pracovní terapie 
- společné vaření, ruční práce, výroba drobných 
dárkových předmětů a dekorací - skladové pro-
story. První patro je určeno pro matky s dětmi, 
podkrovní část z jedné poloviny pro uživatele 
služby Dům na půli cesty, jejich děti a v druhé 
polovině je umístěna PC učebna.

Počet osob:
  V Azylovém domě pro matky s dětmi - 

DpMD – 6 matek a 12 dětí
  V Domě na půl cesty – DpC – 4 dospívající 

(dospělí většinou již s dítětem)
  V Nízkoprahovém zařízení pro děti „Pastel-

ka“ – 5 dopoledne, 6 odpoledne.

Je zde nepřetržitý provoz s neustálou přítom-
ností personálu.

Některé z akcí pořádaných pro maminky 
a děti v zařízení:
01/2008 –  Tříkrálová sbírka, Recitační 

soutěž, Maškarní bál,
03/2008 –  Matějská pouť,
05/2008 –  Den dětí, táborák, účast na 

Mezinárodním dni rodiny, výstavě 
uměleckých děl – Spolu v Evropě,

Kontaktní adresa:
Ruská ul. 945, Litvínov

Vedoucí střediska:
Kristián Drapák
mobilní telefon: 603148127
e-mail: drapak@charitamost.cz

Středisko Společné soužití působí v Litvíno-
vě pod Oblastní charitou Most od 1. ledna 
2008.

Zaregistrované sociální služby 
podle Zákona 108/2006 Sb.:
  Sociální poradna Litvínov
  Sociální poradna Litvínov – Janov
  Terénní programy
  Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi

Odborné sociální poradenství
Poskytujeme jednotlivcům i rodinám ze soci-
álně znevýhodněného prostředí a to ve dvou 
sociálních poradnách:

  v Litvínově v ulici Ruská 945, 
telefon: 476 762 210
  v Litvínově – Janově v ul. Hamerská 22, 

telefon: 476 741 001
Odborného sociálního poradenství využilo 
v roce 2008 465 klientů. Většina z nich opa-
kovaně.

Terénní programy
Terénní sociální službu poskytujeme přímo 
v rodinách klientů, kteří žijí v sociálně vylou-
čených lokalitách v Litvínově, v Litvínově-Ja-
nově, v Chomutově, v Duchcově a v Oseku. 
Jedná se o rodiny v nepříznivé sociální situaci. 
Nejčastějšími problémy našich klientů je ne-
schopnost samostatně řešit krizovou situaci, 
do které se dostali, dlouhodobá závislost na 
prostředcích poskytovaných sítí státní soci-
ální podpory, dlouhodobá nezaměstnanost 
a nízké kvalifikační předpoklady, nedostaču-
jící nebo minimální vzdělání a jeho následek 
ztráta kontaktů a komunikativních schopnos-
tí, pocit odloučeností od společnosti, snížení 
sebedůvěry a smíření se svoji dnešní pozici. 

Středisko Společné soužití
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Našim úkolem je pomoci rodinám a jejím pří-
slušníkům se sociálně integrovat do prostředí, 
v němž žijí. Hlavním cílem je obnovit u klien-
ta, motivaci k hledání zaměstnání a zlepšení 
svého života a celé rodiny.
V roce 2008 byla tato služba poskytována 
opakovaně cca 250 lidem v uvedených loka-
litách.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi
Cílová skupina: Rodiny s dětmi ve věku od 
4 do15 let ze sociálně znevýhodněného pro-
středí.

Kapacita: 5 kontaktů s rodinami denně do-
poledne a odpoledne.

Většina rodin žije v sociálně vyloučeném pro-
středí ubytoven pro neplatiče a sídliště Janov, 
ze kterého se do města dá dostat pouze 
MHD nebo autem. Terénní pracovník formou 
doprovodu motivuje rodiče i děti k pravidel-
nému kontaktu, zejména pravidelné návštěvy 
u lékaře, pravidelná docházka dětí do školy, 
doprovod při jednáních na úřadech ve škole 
a jiných institucích, aby se rodina nedostávala 
do problémů způsobených pasivitou celé ro-
diny díky prostředí, ve kterém žijí.

Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při rozvoji kvalitního rodinného 
života - aktivní komunikací s rodiči je bu-

deme informovat o možnostech dalšího 
vzdělávání a pracovního uplatnění. Rodiče 
motivujeme ke společné práci při zajišťo-
vání potřeb rodiny a k tomu, aby se snaži-
li zlepšit své životní podmínky a dostat se 
z prostředí ubytoven do lepšího prostředí 
ve městě.

Pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí
Rodině je poskytováno základní sociální po-
radenství v oblastech sociálních dávek, vyři-
zování písemností, vysvětlování obsahu úřed-
ní korespondence, pomoc při problémech 
s bydlením, pomoc při problémech s dluhy 
na nájmu, na jiných službách, při exekucích 
apod. Podstatou je včasné zachycení problé-
mu a jeho následné řešení.

V roce 2008 byla tato služba poskytována 
opakovaně cca 80 dospělým a dětem v uve-
dených lokalitách.

Naši sponzoři a příznivci:
Finančně: Projekty realizované ve středis-
ku byly podpořeny financemi z rozpočtu ČR
(dotace od MPSV – odbor Sociální služby), 
Úřadem Rady Vlády ČR, Ústeckým krajem, 
městem Litvínov, Unit credit bank.

Materiálně: Firma New Yorker, Potravinová 
banka.

ovaných prostorách v ulici P. Jilemnického 
v Mostě, a sedm žen – pečovatelek ve stře-
disku Asistenčních služeb. V šicí dílně pod 
vedením zkušené mistrové se šičky naučily 
odborným dovednostem: šít švy, kapsy, límce, 
opravovat oděvy (výměny zipů, našívání knof-
líků) a pod. Zhotovily různé výrobky pro po-
třeby azylových domů, komunitního klubu pro 
děti a mládež i upomínkové dárky pro naše 
sponzory: návleky, kuchyňské chňapky, kapsy 
na kolíčky, polštářky, ubrusy, povlečení, kostý-
my na Tříkrálovou sbírku na dětská vystoupení 
apod. Opravují darované oblečení.

Středisko podporovaného zaměstnání

Vedoucí střediska:
Mgr. Čenkovičová Eva
e-mail: cenkovicova@charitamost.cz
telefon: 775 713 306

Stěžejním cílem tohoto střediska byla pod-
pora pracovního začleňování klientů Oblastní 
charity Most a osob nacházejících se v krizi.

Do 30. 6. 2008 byla hlavním programem 
střediska realizace projektu Return. Ten-
to projekt Return se zaměřil na ženy 
s nízkým vzděláním, které jsou ohrože-
ny nezaměstnaností, a usiluje o jejich 
navrácení na trh práce.
V rámci projektu bylo zaměstnáno šest žen 
v šicí dílně, která byla otevřena v rekonstru-

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN 
SPOLEČNÝM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM 
PROGRAMEM EU, STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY A ÚSTECKÝM KRAJEM

ŠICÍ DÍLNA

Kontaktní adresa:
ul. Petra Jilemnického č.p. 2457, 
434 01 Most

Mistr odborného výcviku:
Jana Kohoutová
e-mail: kohoutova@charitamost.cz
telefon: 775 713 307

Provozní doba:
ve všední dny od 7 hodin do 15 hodin.

Dílna působí samostatně od 1. července 2008 
a je připravena zhotovit na objednávku větší 
či menší množství různých výrobků. Odborné 
zvládnutí zakázky je samozřejmostí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008

Jako v minulosti i v roce 2008 jsme se začát-
kem roku v období Tří králů zapojili do Tříkrá-
lové sbírky. Skupinky koledníků Oblastní chari-
ty Most procházely městy a obcemi Mostecka, 
Litvínovska, Chomutovska i v části Teplicka.

Výtěžek sbírky byl určen na projekty pomoci 
jednotlivcům i skupinám. Konkrétně budou 
podpořeny tyto oblasti: zlepšení vzdělání dětí 
ze sociálně slabších rodin v Mostě a Oseku, 
podpoření chudých žáků v Litvínově, pod-
poření aktivizačních programů pro rodiny ze 
sociálně vyloučených lokalit, pomoc proti bez-
domovectví v Oseku a Duchcově. Také budou 
podpořeny akce a zájmová činnost pro seniory 
v rámci pečovatelské a aktivizační činnosti.

Poděkování patří všem vedoucím skupinek, 
všem dětem, za jejich čas a ochotu pomáhat, 
a samozřejmě také všem dárcům za jejich 
ochotu dávat.

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 doda-
vatelských 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. Poškoze-
né šatstvo šikovné šičky v naší dílně opravují 
a oděvy putují dál k našim klientům.

Rozšířená je i forma dárcovství od veřejnosti 
– zprostředkováváme našim klientům darova-
né oděvy, drobný nábytek, drobné vybavení.

Hlavními dárci v roce 2008 byli: Potravinová 
banka Praha, firma New Yorker, město Mezi-
boří (celoměstská sbírka) a drobní dárci.
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Koordinátor projektu: Brigita Janovská

„Pane, uèiò nás všechny nástrojem Tvého míru 
v naší sjednocené Evropì“

Pod tímto mottem pokračoval dvouletý projekt 
Oblastní charity Most, započatý v roce 2007 
na německé straně Krušnohorského regionu, 
úspěšně prezentovaný v Evropském centru 
umění v Sörnzig a v radničním sále partnerské-
ho města Marienberg.
V projektu s výstižným názvem „Spolu v Evro-
pě“ se prezentovala Oblastní charita Most ve 
spektru svých četných přeshraničních partner-
ství tentokráte na české straně Krušnohoří a si-
ce v Oseku a v Mostě.
Přehled naší činnosti spolu s prvky kreativity 
a výtvarného umění neprofesionálních uměl-
ců, vhodně doplněný intarziemi projektového 
partnera, jímž byl Muldentálský spolek umění 
intarzie Sörnzig, i jeho českých žáků ze SOŠ 
Litvínov-Hamr, byl s úspěchem nabídnut české 
veřejnosti v květnu v Informačním centru - ga-
lerii kláštera Osek a v červnu ve Stříbrné síni 
Městské knihovny v Mostě.
Tato putovní výstava sestávající z obrazů a soch 
převážně s biblickými motivy neprofesionál-
ních umělců Elišky a Jaroslava Vodičkových 
z Meziboří, výtvarných prací dětí z Charitních 
komunitních klubů, i pěkných ručních prací 
a tvořivosti klientů ostatních zařízení Mostec-
ké Charity, doplněné o intarzie s přírodními 
motivy a podmanivá zátiší z rukou německých 
rekvalifikantů a jejich českých partnerů, zazna-
menala i na české straně velký zájem veřejnosti 
a sklidila zasloužený úspěch.
Projekt lze hodnotit jako velmi úspěšný. Byl do-
slova oslavou mezinárodního přátelství a po-
rozumění mezi oběma našimi národy. Oslovil 
a nadchl značný počet našich příznivců, ale 
i náhodných návštěvníků, upevnil dosavadní 
a zaznamenal nárůst nových partnerských kon-
taktů, proslavil činnost Oblastní charity Most 

Německý červený kříž,  
Okresní svaz Bautzen
Společná práce v projektech, vzájemná se-
tkávání, výměna zkušeností, odborné exkur-
ze, odborná podpora, kulturně-historické 
poznávání

ABID Marienberg
Vzájemné setkávání, odborné exkurze, vý-
měna zkušeností, pravidelná účast dětských 
komunitních klubů na Integrativních sportov-
ních hrách v Marienbergu, společná oslava 
adventu, kulturně-historické poznávání

Město Marienberg
Aktivní podpora primátora města Thomase 
Wittiga i organizace Kultura města našim 
přeshraničním akcím

Sociální úřad Okresu Mitweida
Podpora společných projektů, odborné ex-
kurze, výměna zkušeností

Muldentálský spolek 
umění intarzie Sörnzig
Společná práce v projektech, vzájemné po-
znávání v kulturně-sociální oblasti, společné 
akce

Akademie SWA Chemnitz
Podpora práce v projektech, vzájemné pozná-
vání v kulturně-sociální a vzdělávací oblasti

Domovský okres Brüx/Most 
se sídlem v Erlangen
Přeshraniční spolupráce v oblasti církevní, so-
ciální, vzdělávací, překonávání bariér minulos-
ti a vedení novodobého evropského dialogu

Oráčovo společenství/Ackermann- 
Gemeinde Würzburg
Přeshraniční spolupráce v oblasti církevní, 
sociální, vzdělávací, překonávání bariér mi-
nulosti a vedení novodobého evropského 
dialogu

Spolu v Evropě

v českém i německém příhraničí, čímž posílil 
i vztah jejích zaměstnanců ke své záslužné prá-
ci a těšil se i značnému zájmu žurnalistů.
Projekt „Spolu v Evropě“ má pro svou mezi-
národní aktuálnost a širokou popularitu, sa-
mostatně zavedenu i kroniku, která je v naší 
Charitě včetně fotodokumentace k nahléd-
nutí. Čtyři vernisáže projektu byly jedinečným 
setkáním lidí, hovořících sice odlišnými jazyky, 
ale společného smýšlení i sociálního cítění. Byly 
současně i oslavou evropské integrace, verni-
sáž v Oseku
1.května 2008 byla pak konkrétní slavností ke 
4. výročí vstupu naší země do Evropské unie 
za přítomnosti europoslance Ing. Jaromira Ko-
hlíčka.
Tento projekt byl v roce 2008 podpořen 
městy Most, Osek a Marienberg, Mulden-
tálským spolkem umění intarzie Sörnzig, 
Německým červeným křížem Okresním 
svazem Bautzen, Střední odbornou školou 
Litvínov-Hamr, Mateřskou školou Osek, 
Pěveckým sborem Cantores sancti Ven-
ceslai Most, Českým vinařstvím Chrámce, 
Informačním turistickým centrem Osek, 
Městskou knihovnou Most a Eliškou a Ja-
roslavem Vodičkových z Meziboří.

Naše přeshraniční partnerství
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Rok 2008 byl sedmým rokem, kdy jsme čerpali ke své činnosti finance z EU nebo evropských
nadací. Stručně:

Azylové domy v Oseku a v Duchcově
ESF – RLZ, 2.1. – MPSV,
Období realizace: 1. 1. 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: 10/2005–06/2006
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: 10/2005–07/2006
Místo realizace: města Most, Duchcov a Osek u Teplic

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
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: 2/2005–12/2005
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: Paritnísvaz Sasko Freiberg

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

Základní škola Vévody Heinricha 
Marienberg
Vzájemné poznávání, setkávání dětí, pedagogů 
i rodičů, společné oslavy dne dětí, 9. 10. 2008 
podpis kmotrovské smlouvy o spolupráci

Charitní svaz pro biskupství 
Drážďany – Míšeň
Vzájemné poznávání, výměna zkušeností, ex-
kurze, kulturně-sociální setkávání, práce na 
společném tříletém projektu

Lidová solidarita Saska Freiberg 
se sídlem ve Flöha
Vzájemné setkávání managementu, exkurze, 
společná práce s dětmi, dětské akce, příprava 
společných projektů, seminářů i sociálně-kul-
turního poznávání

V r. 2008 jsme začali spolupracovat s Lidovou 
solidaritou Saska – foto z návštěvy zástupců 
partnera v našem klubu Sovička.

Naše zkušenosti s dotacemi EU
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Výdaje: V tis. Kč

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

1 119

Spotřeba energie, vodné, stočné 1 108

Opravy a udržování 23

Cestovné, výlety 148

Strava v Azylových domech, Občerstvení dětem, pohoštění 143

Nájemné 564

Poštovné 26

Telefonní poplatky, internet 270

Vstupenky, doprava na aktivity uživatelů služeb 21

Vedení účetnictví, audit 277

Ostatní služby 492

Mzdové náklady 8 185

Zdravotní a sociální pojištění 2 841

Ostatní sociální zákonné náklady 40

Ostatní provozní a finanční náklady (pojistné, DPH) 137

Bankovní poplatky 137

Poskytnuté příspěvky 6

Celkem 15 537

Příjmy: V tis. Kč

Provozní dotace 12 813

Příspěvky od klientů 2 115

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

288

Úroky 3

Výrobky šicí dílny 271

Jiné ostatní výnosy 14

Celkem 15 504

Celkem zisk/ztráta: 33

Ředitelka Oblastní charity Most 
a sekretariát
Administrativní středisko
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 305, 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 Rozmarýnek
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
Sociální poradna Litvínov
Ruská 945, 436 01  Litvínov
tel.: 476 762 202

Sociální poradna Litvínov Janov
Hamerská 258, 435 42  Litvínov
tel.: 476 741 001
Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi
Sociální terénní služby

Hospodářská bilance za rok 2008 Kontakty pro rok 2009




