Oblastní charita
Most

Výroční zpráva 2009

Úvod
Vážení přátelé,
Předkládáme Vám Výroční zprávy Oblastní charity
Most 2009. Oblastní charita Most poskytuje své služby na území regionu Severní Čechy: v Mostě, v Litvínově a v Litvínově-Janově, v Duchcově a v Oseku u
Teplic, v Chomutově.
Jsme vděčni, že v roce 2009 se podařilo udržet a i
rozvíjet stávající projekty a že podařilo i zahájit
některé nové projekty. Samozřejmě jako asi i jiné
organizace nestátního neziskového sektoru jsme
se v některých projektech potýkali s financemi. Nedostatek peněz a krize na trhu měly značný vliv
i na provoz šicí dílny. Nicméně v celkovém chodu

Oblastní charity Most jsme mohli zaznamenat stabilitu ve službách a rozvoj nových.
Při pomoci bližním chceme naplňovat požadavky
na kvalitu služby, které nám kladou legislativa, ale
i požadavky prostého lidského porozumění podložené příkladem Ježíše Krista těm, kteří naši pomoc ve
své nepříznivé životní situaci potřebují…
Děkujeme všem, kteří jste s námi v roce 2009 spolupracovali, přispěli finančně, materiálně i svou
dobrovolnou činností a službou.
Mgr. Eva Čenkovičová,
ředitelka Oblastní charity Most

Poslání, postavení, půsoubnost
Poslání

Působnost:

Pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich
příslušnost k rase, národnosti či náboženství
a státní a politické příslušnosti.

Most

Komunitní centrum pro děti a mládež ze sociálně
slabých rodin Sovička,

Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi

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.

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. 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

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

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
v Janově.
Chomutov

terénní sociální a poradenská činnost
v komunitách ohrožených sociálním vyloučením

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Khamoro
Duchcov

Azylový dům pro ženy a muže,

Sociální poradenství v Domě na půl cesty

Sociální rehabilitace

Pečovatelská služba
Osek

Azylový dům pro ženy a muže

Centrum Rodina v tísni – pro matky s dětmi

Sociální rehabilitace

Pečovatelská služba.
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Středisko Komunitních klubů
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež „Sovička“
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 zne-
výhodněného prostředí mosteckého regionu

Ve něm se nejprve děti věnují školní přípravě
(píší domácí úkoly a s pomocí zaměstnanců
nebo praktikantek se doučují školní látku).
Poté se děti věnují předem připraveným
aktivitám:

sportovním

výtvarným

hudebním

dramatickým

rukodělným

aktivizačním

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

Kapacita střediska:
50 dětí
Zařízení je otevřeno každý všední den od 7:30
do 17:00 hod.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Sovička se zaměřuje na děti předškolního
a školního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí mosteckého regionu. Navštěvují
nás především děti z rodin s nejnižšími příjmy. Klub funguje již od roku 2000.
Předškolní klub je otevřen pro děti ve věku
od 4 do 7 let denně v době od 7:30 do 12:00
hod. Zde se snažíme připravovat předškoláky
na zdárný zápis a úspěšné vkročení do prvních
ročníků základních škol. Pomáháme dětem
s osvojením společenských návyků, znalostí
a dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí prvního ročníku ZŠ. Děti si zde hrají, zpívají,
věnují se výtvarným a rukodělným činnostem.
Školní klub je otevřen pro děti ve věku
od 7 do 15 let denně v době od 13:00 do
17:00 hod.
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Děkujeme těm, kteří nás v roce 2009
podporovali a spolupracovali s námi:
Magistrát města Most, Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR, Ústecký kraj, Městská
Policie Most, Sbírkové konto Pomozte dětem,
Pekařství Oertelt v Mostě, Tesco DS, Potravinová banka Praha, Trojlístek Most, VOŠ,
OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě, Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, Klub Kiwanis
Most, Thun 1794 a.s., Firma Jonáš – sdružení,
Věznice Bělušice.

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
„Rozmarýnek“
Kontaktní adresa:
ul. P. Jilemnického č.p. 2459
434 01 Most
Vedoucí zařízení:
Štiková Jana
Kontakt:
e-mail: stikova@charitamost.cz
telefon: 775 713 301
Okruh osob, kterým je služba určena:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy

etnické menšiny

rodiny žijící v sociálně vyloučených komunitách

rodiny, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženi
Provozní doba:
Každý všední den od 10:00 do 12:00 hod.
a od 14:00 do 16:00 hod.
Rozmarýnek je určen ženám na mateřské
dovolené, jejich dětem i celým rodinám za
účelem prevence sociálního vyloučení způsobeného déletrvající sociální izolací. Rozmarýnek je určen všem příchozím. Jeho hlavním
cílem je vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti.
Nabízíme: základní sociální poradenství

Výchovné a vzdělávací aktivity a činnosti

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
matkám (rodinám) v základním sociálním poradenství, vzdělávání atd. Umožňuje rodinám
s dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí
o děti dostávají. Rozmarýnek je místem, kde
jsou ženy (rodiny) vítány, děti zde nachází přirozené společenství vrstevníků a vidí matku
v jiné roli než v domácnosti. Rozmarýnek přispívá k rozvoji občanské společnosti, posiluje
sebevědomí žen, pomáhá nalézat přátele.
Aktivity:

tělesné cvičení společně s dětmi

aktivizační činnosti

volná hra dětí pod odborným dozorem

cílené hry dětí a rodičů

posezení matek spojené s diskusí na dané téma

přednášky odborníků na zajímavá témata

výlety apod.
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2009
podporovali a spolupracovali s námi:
Ústecký kraj, Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, Městská Policie Most, Potravinová
banka Praha, Trojlístek Most, VOŠ, OA, SPgŠ
a SZŠ v Mostě, Krušnohorské centrum pro
rodinu a sociální péči, Klub Kiwanis Most,
Thun 1794 a.s., Věznice Bělušice.
Sociální, vzdelávací a kulturní partnerské organizace v Nemecku/spolkové zemi Sasko:
Grundschule Herzog Heinrich Marienberg Základní skola Vévody Heinricha Marienberg
Volkssolidarität Sachsen Kreisverband Freiberg
- Lidová solidarita Sasko Okresní svaz Freiberg,
Heimatverein Gahlenz - Domovský spolek
Gahlenz, Erzgebirgisches Dorfmuseum Gahlenz - Krusnohorské vesnické muzeum
Gahlenz, Kultur- und Kunstverein Oederan
- Kulturní a umelecký spolek Oederan, ABID
Sachsen, Geschäftstelle Marienberg - ABID
Sasko, Správa Marienberg, Caritasverband
Dresden - Charitní svaz Drázďany.
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Středisko asistenčních služeb
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 v r. 2009:
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
potřebných pro zajištění chodu své domácnosti a kteří by však zároveň rádi zůstali
ve svém domácím prostředí, na které jsou
zvyklí. Domov poskytuje každému člověku
nezbytný pocit bezpečí.
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, zajištění kontaktu se společenským
prostředím.
Snažíme se naslouchat přáním a požadavkům našich uživatelů. Vlídné slůvko
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a přátelské vztahy jsou pro nás samozřejmostí. Naším cílem je 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 disponuje kvalitním týmem pečovatelek,
v němž každá vyniká svým profesionálním
přístupem ke klientovi.
Kulturní akce Pečovatelské služby v roce
2009

Botanická zahrada Teplice

Posezení s klienty – promítání o historii
Duchcova „ Duchcovsko v proměnách
času“

Taneční vystoupení v DPS Duchcov

Oblastní muzeum Most

Dekorativní činnost (malování na hedvábí,
keramická dílna nebo ubrousková metoda)

Výstava na zámku Duchcov

Návštěva planetária

Zájezd na Minifarmu na Dlouhé louce

Posezení s klienty u vánočního stromku
a s poslechem vánočních koled

Další kulturní a poznávací zájezdy podle
přání uživatelů
Příběh uživatele služeb:
Jmenuji se Dana, a letos tomu budou již tři roky, co
spolupracuji s Oblastní charitou Most. Jsem seniorka, která za velmi tragických okolností ztratila
své blízké a která v důsledku této situace strávila
dlouhou dobu v nemocničním zařízení. Ukončení léčby pro mne nebylo zdrojem optimismu, ale
naopak ve mně vzbuzovalo obavy z toho, co bude
následovat. Návrat do prázdného bytu, v němž
jsem se o sebe nemohla, z důvodu své fyzické indispozice, adekvátně postarat, mě naplňoval obavami
a cítila jsem se naprosto vyčerpaná. Věděla jsem,
že ze čtvrtého patra, kde žiji, se bez výtahu mimo
domov nedostanu a při této představě pro mne vše
ztrácelo význam.

Naštěstí mi sestřičky v nemocnici doporučily pečovatelskou službu a podaly mi o ní základní informace. Dokonce mi pomohly, se s Charitou spojit
a domluvit si první schůzku. Sice jsem netušila, zda
tato služba bude moci uspokojit mé potřeby, ale byla
jsem rozhodnutá to zjistit.
Dnes ráda vzpomínám na sestřičky, které mě s Oblastní charitou Most, spojily. Pečovatelky mi pomáhají nejen v těch oblastech, na které již fyzicky nestačím, ale také mě podporují v mých rozhodnutích.
Dávají mi pocit, že mohu opět žít plnohodnotným
životem a že se mohu znovu radovat a to i z maličkostí, které jsem si dříve ani neuvědomovala.

SLUŽBY DOMÁCÍ A OSOBNÍ
ASISTENCE
Kontakt: 775 713 217
Smyslem této služby 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 lidé svěřené do naší péče
zůstávají v prostředí jim blízkém. Práce asistentky se však nezakládá na pouhém poskytování pomoci tohoto druhu. Důležitý je
dobrý a přátelský vztah, který je pro každého
zdrojem bezpečí, psychické podpory a jistoty.
Kluby pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením
V rámci těchto převážně odpoledních aktivit se několikrát týdně účastní děti a mladí
dospělí se zdravotním a kombinovaným postižením. Cílem setkávání je nejen efektivně vyplnit volný čas těm klientům, kteří nemají rovný přístup k běžným aktivitám, ale
také jim zprostředkovat kontakt se širším

společenským prostředím, které ztělesňují v první řadě ostatní členové klubu a jejich
rodiče, ale především pak naši dobrovolníci,
kteří nám chodí do klubu pravidelně pomáhat. Rok 2009 byl rokem pro klub dynamičtější, než rok předchozí. Členové si jej sami
pojmenovali na „Klub veselých mosteckých
občanů“, zvýšila se frekvence scházení jednotlivých skupin a spektrum aktivit, do kterých se klienti aktivně zapojují. Také se nám
osvědčilo spolufinancování klubu formou
prodeje výrobků klientů. Ti si na straně jedné
sami vydělají část finančních prostředků potřebných pro své aktivity, nové pomůcky a výlety a na straně druhé získávají pocit, že jsou
sami užiteční a dokáží se realizovat bez ohledu na typ jejich postižení. Rok 2009 pro nás
byl rokem nastavení spolupráce s dobrovolníky, Střední pedagogickou školou, Městskou
policií Most, Denním stacionářem, Divadlem
rozmanitostí a dalšími organizacemi s cílem
nabídnout klientům co nejširší nabídku trávení volného času. V tomto duchu bychom
chtěli naše aktivity rozvíjet i nadále..
Příběh uživatele služeb:
Jmenuji se Radek a jsem tělesně postižený na invalidním vozíku. Jsem jedním z členů klubu Veselí občané města Mostu, který funguje při Oblastní
charitě Most-Středisku asistenčních služeb.
Tento klub je jediným zařízením v Mostě, které
se zabývá volnočasovými aktivitami pro tělesně postižené jako jsem já.
Tento klub navštěvuji velice rád, protože se zde
mohu setkávat se svými kamarády, příjemnými
lidmi, kteří jsou také postižení a můžeme si spolu
popovídat, zahrát si různé hry a třeba si i vyrobit
nějaký výrobek, který udělá někomu radost.
Tento klub je pro nás velice důležitý, protože bychom jinak seděli stále jen doma, ale ne z důvodů,
že bychom nechtěli nic dělat, ale díky našim postižením nám to bez pomoci druhých prostě nejde. Ale
díky naším rodičům, vedoucím klubu a také dobrovolníkům, kteří nám v klubu ochotně pomáhají,
za což jim musíme poděkovat, se spolu můžeme
smát, na něco se těšit a cítit se více užitečnými a potřebnými. 
S přáním hezkého dne

Radek P.
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TERÉNNÍ PROGRAMY 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. Obnovení funkci, které by rodina měla plnit včetně dostatečné
výchovy a socializace dětí. Předcházení negativním sociálním jevům, jako kriminalita
mládeže, drogová závislost apod. Podpora růstů osobnosti děti v těchto rodinách.
Zlepšení kvality života dětí a otevření jím
naděje a lepšího výhledu na uplatnění
ve společnosti.
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Kluby pro maminky s dětmi
Tyto kluby se převážně týkají výtvarných
a aktivizačních činností: práce s hlínou,
ubrousková 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
klubu patří také doučování dětí, čtecí a divadelní kroužek.
Scházíme se 1× týdně podle možností. Činnosti jsou vždy upřesněny po domluvě s návštěvníky klubů.

CENTRUM SOCIÁLNÍHO
PORADENSTVÍ V MOSTĚ
Centrum sociálních služeb poskytuje odborné sociální poradenství. Obrátit se sem
může každý, kdo se ocitl v nepříznivé sociální
situaci, kterou není schopen řešit vlastními

silami nebo s pomocí svých blízkých. Centrum vytváří rovné příležitosti pro všechny,
kdo se na nás s žádostí o pomoc obrátí.
Služby jsou dostupné každému, kdo potřebuje bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní
sociální poradenství, praktické věcné a správné informace, kontakty na organizace zaměřené na odbornou pomoc, intervenci a vyjednávání 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
V roce 2009 jsme začali poskytovat Finanční
a protidluhové poradenství, které je věnováno problematice příčin dluhu a jejich vzniku,
možnostem řešení dluhových situaci a otázkám exekučního řízení.

Děkujeme těm, kteří nás v roce 2009
podporovali a spolupracovali s námi:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Statutární město Most, Město Duchcov, Město Osek, Rotary club International Freiberg
a Most, Úřad práce Most, Potravinová banka
Praha, Dětský textil Šarkan, VOŠ, OA, SPgŠ
v Mostě, Střední odborná škola InterDACT
s.r.o. v Mostě, Krušnohorské centrum pro
rodinu a sociální péči, Divadlo rozmanitostí
Most, Nakladatelství Keifer. Dětský textil Trojlístek, TV Transport, SD Komes, Deutsches
rotes Kreuz Kreisverband Bautzen, (Německý
červený kříž Okresní svaz Bautzen), ABID Sachsen Behindertenverband Marienberg (ABID
Sasko Svaz postižených Marienberg), Kulturund Kunstverein Oederan (Kulturní a umělecký spolek Oederan), Grundschule Herzog
Heinrich Marienberg (Základní škola Vévody
Heinricha Marienberg), Volkssolidarität Kreisverband Freiberg, (Lidová solidarita Okresní
svaz Freiberg), Caritasverband für Dresden,
(Charitní svaz pro Drážďany), Heimatverein
Gahlenz (Domovský spolek Gahlenz), Museum Bergmagazin Marienberg (Muzeum Bergmagazin Marienberg), Diakonisches Werk
Freiberg (Diakonické dílo Freiberg).
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Azylový dům pro dospělé v Oseku

Vedoucí zařízení:
Světlana Nikolova
telefon: 		
417 822 161
mobilní telefon: 775 713 802
e-mail: nikolova@charitamost.cz
Azylový dům v Oseku byl otevřen v roce
2002 ve spolupráci s městem Osek, kdy město pronajalo za symbolickou cenu budovu
Oblastní charitě Most – provozovateli zařízení. Dům je určen mužům a ženám, kteří se
ocitli v tíživé sociální situaci a jsou bez přístřeší. Celková kapacita AD Osek je maximálně
25 osob. V případě volné kapacity mohou být
v jednom pokoji ubytováni společně manželé. Dům je dvoupodlažní, obsahuje devět
vybavených pokojů, které jsou, dle velikosti,
dvou až třílůžkové. Je zde také společenská
místnost, dílnička a na každém patře společné sociální zařízení a kuchyně. V roce 2009
služeb azylového domu využilo 82 osob.
S uživateli v přímé péči pracovalo celkem 7
zaměstnanců.
Akce, které proběhly v roce 2009 v Azylovém domě:

Účast v celostátní Tříkrálové sbírce

Realizace projektu Sociální rehabilitace

Výlet na zámek v Duchcově

Pořádali jsme Den otevřených dveří

Vánoční sezení včetně štědrovečerní večeře
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Příběh uživatelky:
„Jmenuji se Jana a je mi 50 let. Několik let jsem
žila u přítele a jeho matky, se kterou jsem moc nevycházela. Po opakované hádce jsem se rozhodla
odejit. Pomoc mi nabídli v Azylovém domě Osek,
do kterého jsem přišla bez jakýchkoliv finančních
prostředků. Nikdy bych nepomyslela na to, že se mi
něco takového může stát. Byla jsem překvapena
z ochoty pracovníků. Vypomohli mi jak s ošacením,
tak i s potravinovou pomocí. Musela jsem začít spolupracovat s odborem sociálních věcí v Duchově.
Tím že dříve jsem nepobírala žádné dávky, nevěděla jsem si rady o co mám žádat a jak vůbec žádost
o dávku mám vyplnit. Zaměstnanci azylového
domu mi pomohli a vše se pomalu začalo obracet
k lepšímu. Po nějaké době se mi podařilo nastoupit
do zaměstnání a začala jsem věřit, že se mi podaří
překonat tuto nepříznivou situaci. Město, ve kterém
bydlím, jsem požádala o přidělení bytu, a po několika měsících se podařilo získat i vlastní bydlení.
Teď vím, že když se někdo ocitne v těžké životní situaci, vždy se může obrátit na zařízení jako je azylový dům v Oseku a tam mu dokážou poskytnout
pomoc.“
Provoz Azylového domu v roce 2009 byl
financován z prostředků MPSV a OP LZZ
formou Individuálního projektu, který
nám poskytnul Ústecký kraj.

Tříkrálová sbírka 2010
„Věříme, že pomoc druhým je základní lidskou vlastností.“ S tímto mottem na srdci
jsme i my, zaměstnanci Oblastní charity Most,
vyrazili v lednu do ulic společně s malými koledníky na tradiční Tříkrálovou sbírku pro rok
2010. Tato dobročinná sbírka organizovaná
Charitou Česká republika probíhá každoročně, tentokráte od 1. do 14. ledna.
Pracovníci azylového domu se také za pomoci dětí - koledníků vydali na pouť Osekem
a Horního Jiřetína se zapečetěnými kasičkami. Tři králové zazpívali lidem všem známou
koledu a dostali tak příspěvek do pokladničky

i nějakou tu sladkost. Oděni do kostýmů,
s korunkami na hlavách kráčeli ulicemi měst
a setkávali se s nadšením, zájmem, ale i nedůvěrou. V mrazivém období i ti nejmenší
koledníci chodili a zpívali lidem pro radost.
Odměnou byly po koledě dětem cukrátka,
horký čaj a občerstvení.

a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný
život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností,
potenciálů a kompetencí.
V roce 2009 do projektu Sociální rehabilitace
bylo zapojeno 92 uživatelů. V rámci sociálně
– rehabilitačního programu uživatele azylového domu zčásti opravili hospodářskou budovu, která patří k objektu bývalé fary – majetek
města Oseka. Také pravidelně uklízeli kostelní
zahradu, sekali trávní plochy, udržovali chodníky v okolí Azylových domů, vyráběli drobné
dárkové předměty.
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2009
podporovali a spolupracovali s námi:´
Ústecký kraj, Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, město Osek, Potravinová banka Praha, Tesco Stores ČR, Řeznictví, uzenářství Jaroslav Radoš.

Sociální rehabilitace
I v roce 2009 se nám velmi úspěšně dařilo
realizovat projekt Sociální rehabilitace. Služba je terénní a probíhá na územích měst
Osek a Duchcov. Cílem služby je dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob dlouhodobě nezaměstnaných, osob

ohrožených sociálním vyloučením, osob znevýhodněných na trhu práce, osob po výkonu trestu, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků
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Azylový dům pro dospělé v Duchcově
a odpovědnosti. Uživatelům, kteří potřebují
jinou pobytovou službu ji pomůžeme zajistit
(např.: ústav soc. péče, domov pro seniory,
terapeutickou komunitu apod.).
Provoz Azylového domu v roce 2009 byl
financován z prostředků MPSV a OP LZZ
formou Individuálního projektu, který
nám poskytnul Ústecký kraj.

Noclehárna
Vedoucí zařízení:
Holomojová Iveta
Telefon: 417 533 124,
Mobilní telefon: 775 713 803
e-mail: holomojova@charitamost.cz

Azylový dům
Kapacita: 30 uživatelů. Tento projekt běží již
pátým rokem a v loňském roce pomohl 71
uživatelům.
Posláním Azylového domu je poskytnout
lidem bez přístřeší, nebo v krizové situaci
ubytování na přechodnou dobu. S každým
uživatelem je na základě jeho individuálních
potřeb a možností sestaven plán pro jeho
znovuzačlenění do společnosti.
Hlavním cílem je pomoci osobám, které
se ocitly bez přístřeší pomoci zvládnout krizovou situaci tak, aby se dokázali znovu
vrátit do běžné společnosti a naučili je využívat běžných zdrojů. Poskytnout ubytování
na přechodnou dobu včetně zajištění základních sociálních a hygienických potřeb. Pomoci uživatelům zajistit si potřebné doklady,
dávky a pod. Pomoci uživatelům při hledání
legální práce. Pomoci uživatelům obnovit
pracovní návyky pomocí pracovní terapie, nalézt běžné ubytování, řešit problémy, které je
přivedli do azylového domu (např.: dluhy, nepříznivý zdravotní stav apod.). Naučit uživatele pomocí postupných kroků samostatnosti
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Kapacita Noclehárny: 5 lůžek.
Cílem služby Noclehárna Duchcov je zabezpečit nocleh, osobní hygienu, ošacení a možnost ohřátí stravy člověku bez přístřeší nebo
v krizi. Snížit tím sociální a zdravotní rizika
plynoucí ze života na ulici. Vytvořit uživateli
Noclehárny podmínky k zabezpečení základních lidských potřeb a dát mu tak prostor pro
znovuzískání základních hygienických a společenských návyků jako předpokladu k:

hledání východiska z krizové situace

vytváření cesty ke schopnosti postavit
se na vlastní nohy

možnosti získat celodenní ubytování v azylovém
domě
V loňském roce poskytla Noclehárna 461
noclehů 54 uživatelům.

Odborné sociální poradenství
Cílem služby je zpřístupnit uživateli komplexní informace přispívající k řešení jeho
nepříznivé sociální situace, zejména v oblasti sociální a základní právní a to v souvislosti
s uplatňováním oprávněných nároků. Zprostředkovat uživateli kontakt se společenským
prostředím a navazujícími službami. Poskytnout poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a zaměstnanosti, tak aby uživatel získal podporu
při řešení svého problému, informace vedoucí k nápravě situace, zkušenosti pro předcházení či lepší zvládání obdobných obtížných
situací.

Sociální rehabilitace
Počátkem roku 2009 začala v Azylovém
domě realizace projektu Sociální rehabilitace.
Zapojilo se do ní 43 uživatelů.
Cílem projektu Sociální rehabilitace je dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob dlouhodobě nezaměstnaných,
osob ohrožených sociálním vyloučením, osob
znevýhodněných na trhu práce, osob po výkonu trestu, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků
a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný
život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností,
potenciálů a kompetencí.
V rámci Sociální rehabilitace zaměstnanci
uživatele zapojili do spousty činností. Např.
do výroby drobných dárkových předmětů.
Učí se základům výtvarných technik- malba
na sklo, ubrousková technika, práce s přírodními materiály. Vyzdobují interiér Azylového
domu, aby si později uměli zútulnit svůj domov. Podílí se na úklidu v Azylovém domě
i mimo něj. 2x týdně sbírají odpadky v dolní
části města Duchcova. Vedeme je k tomu,
aby jim záleželo na vzhledu města. Sami
tak učí spoluobčany této části města chovat
se lépe ke svému prostředí.
Provádí sezónní práce na zahradě Azylového
domu, např. sázení rostlin a sekání trávy. Osázeli si okrasnými květinami, zeleninou a bylinkami, které používají k vaření zahradu AD.
Zapojili se do štukování a omítání obvodových zdí dvora Azylového domu.
Dále uživatelé provádí různé údržbářské práce, učí se šít, plést a věnují se společnému
vaření.
Učí se základům práce s PC, jak si najít zaměstnání, jak vyplnit životopis, jak vyplnit
dotazník, jak reagovat na nabídku práce,
jak si najít příslušné vlakové či autobusové
spojení Pomocí PC se učí také komunikovat
s úřady. S pomocí pracovníků se učí vyřizovat
si sociální dávky, vyplňovat složenky, tiskopisy, formuláře a hospodařit s penězi. Jsou jim
vysvětlována rizika půjček a uzavírání smluv
na paušály a odebírání zboží na splátky. Učí

se spolupráci s exekutory a uzavírání splátkových kalendářů.
Učí se kvalitně trávit volný čas. V měsíci srpnu
loňského roku se zúčastnili AZYLKOPU 2009,
turnaje v nohejbalu mezi charitami z celého
kraje a zde vybojovali 1 místo a získali pohár
a věcné ceny.
Během jara a léta několikrát s uživateli probíhá opékání buřtů na dvoře Azylového domu.
V loňském roce proběhlo několik recitačních
večerů, kdy si sami uživatelé připravili nějaké
básně vlastní tvorby a přednesli je ostatním
uživatelům.
S každým uživatelem se pracuje individuálně,
podle jeho zájmů a potřeb. Přihlíží se k prioritám, které si sám zvolí.

Dům na půl cesty
Na konci roku 2008 město Duchcov zprovoznilo Dům na půl cesty. Jedná se o sociální bydlení, které je určeno osobám v tíživé
životní situaci, které nemají přístup k jinému
bydlení z důvodu nepříznivých okolností, ale
jsou schopni vézt samostatný život a plnit si
své povinnosti. Dům obsahuje 10 malometrážních bytů. Po domluvě s městem Duchcov
je naší úlohou pomoci těmto lidem v sociálních problémech, ať už v komunikaci s úřady,
tak v osobním životě. Dále pomáhat jim plnit
povinnosti vyplývající z nájemního vztahu, tj.
placení nájemného a dalších plateb a dodržování dobrých mravů v domě.
Pořádané akce:
Azylový dům Duchcov na Rockfesťáčku
Azylový dům obdržel pozvánku na druhý
ročník Rock –festivalu, pořádaného Kulturním centrem Duchcov. Akce se konala v areálu duchcovského fotbalového hřiště.
Uživatelé pojali toto pozvání jako vhodnou
ukázku svých výrobků, které v rámci sociální
rehabilitace vytváří a přinesli s sebou drobné
upomínkové předměty s rockovou tématikou.
Součástí festivalu byly také klasické soutěže
pro děti, jako například skákání v pytli, kreslení na velkou papírovou tabuli, nebo házení
míčků na kuželky.
Klienti azylového domu se s nadšením vrhli do stavění stánků a příprav atrakcí. Malá
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takové postavy jako Karkulka, Popelka, čaroděj, fotbalista aj.
Bavila se nejen porota složená ze zaměstnanců, přihlížející diváci, ale i samotní uživatelé
azylového domu. Nebylo ani tak důležité kdo
zvítězil, jako spíše to, že večer splnil svůj účel
– odlehčit od starostí a od srdce se zasmát.

účast dětských návštěvníků neodradila naše
uživatele, kteří se sami zapojili do soutěžení. Pozvedli tím náladu nejen sami sobě, ale
i všem zúčastněným.
Podobné akce jsou vždy vítaným zpestřením
pro všechny klienty azylového domu, kteří
se musí potýkat s dočasnou ztrátou bydlení.

Azyl-kop
Azylový dům Samaritán v Ústí nad Labem
pořádal dne 26.8.2009 druhý ročník v nohejbalovém turnaji. Své síly sem přijeli změřit
uživatelé z krajských azylových domů.
Pozvánku jsme obdrželi tedy i my. A jak
už je u nás dobrým zvykem, zapojili jsme

MISS/MISSÁK Azylového domu
Dne 11.3.2009 proběhla v azylovém domě
Duchcov akce s názvem Miss/Missák – azylového domu 2009.
Program začal v 17 hodin. Do azylového
domu přišlo také několik lidí, kteří se o akci

dozvěděli a měli zájem se přijít pobavit, povzbudit soutěžící a také se občerstvit.
Všichni uživatelé se do akce zapojili s velkým
nadšením a na svých kostýmech a scénkách
si dali velmi záležet. Protože se celý program
nesl v duchu karnevalového reje, objevily
se na improvizovaném předváděcím mole
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se rádi a s chutí. Na tento turnaj jsme vyrobili trika s nápisem Duch – tedy tým duchů
z Duchcova.
Ve finále se mezi sebou utkalo mužstvo ústeckého domu Samaritán, mužstvo Farní charity Litoměřice a naši borci z Oblastní charity
Most- Azylového domu Duchcov. Ti se do zápasu opřeli opravdu s vervou a za podpory
nadšených fanynek složených z personálu
dovedli svůj zápas až do vítězného konce.
Odměnou všem členům mužstva byly medaile, krásný pohár a také bohaté občerstvení.
Četba básní
Běžné nedělní odpoledne jsme si zpříjemnili
předčítáním básní od uživatele Romana Hrkala. Přesto, že se tento mladík nikdy nevěnoval
psaní ani předčítání na profesionální úrovni,

jeho verše našly zalíbení a pochopení u většiny zúčastněných.
Možná také proto, že pan Hrkal píše o štěstí,
lásce, smutku i trápení… které může prožívat
každý z nás.
Na vlastní kůži si každý z uživatelů kdo měl
zájem, vyzkoušel jaké je číst s přednesem
před publikem.
Příběh paní Renaty
Můj život byl za poslední měsíce plný
zvratů,
nejistoty
a obav. Nikdy bych
nevěřila, že s pojmem „bezdomovec“
budu mít něco společného i já.
Bydlela jsem v malém
pronajatém
bytě, kde jsem žel
měla dluh na nájmu a doufala, že jej
časem vyrovnám.
Bohužel jsem byla
nucená odejít jinam, kde nás nový
majitel neúměrným

zvyšováním nájmu donutil opustit byty. Octla jsem
se u kamarádky, která mi na čas poskytla střechu
nad hlavou. O azylových domech v Oseku a Duchově jsem se dozvěděla od dcery. V azylovém domě
jsem zpočátku přespávala na noclehárně a s pomocí sociální pracovnice AD jsem si zažádala o dávku
hmotné nouze a našla dočasnou práci uklízečky.
S prvním výplatou již bylo možné ubytovat se v AD
a konečně jsem začala žít trošku klidněji a vzpamatovávat se z posledních stresujících zážitků.
Při návštěvách ÚP mi byla nabídnuta práce u TS
v Duchově a tak již 2 měsíce pracuji, vydělávám
a pomalu začínám šetřit korunku ke korunce. Mým
snem je najít si časem opět nějaký podnájem a získat do výchovy vnuka, který je zatím v DD. Vím,
že i on by si nic jiného nepřál. I když mi v AD hodně
pomohli a bylo to řešení v mé nelehké situaci, přesto bych ráda brzy odešla a opět byla samostatná
a soběstačná.
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2009
podporovali a spolupracovali s námi:
Ústecký kraj, Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, město Duchcov, Potravinová banka
Praha, bramborárna Bukovice, bistro Hana
Duchcov, drogerie Kamilka – J. Nitsch.
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CENTRUM „RODINA V TÍSNI“

Kontaktní adresa:
Husova 305, Osek 417 05
Vedoucí zařízení:
Karolína Wankovská
e-mail: wankovska@charitamost.cz
Telefon:
417 530 813
Mobilní telefon: 775 713 931
Cílová skupina: Matky, které se ocitly v naléhavé krizi v osobním životě, je u nich snížena schopnost vlastními silami nebo z vlastních
zdrojů zvládnout v potřebném čase těžkou životní situaci, oběti 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.
Realizované projekty v r. 2009:

Dům na půli cesty

Azylové bydlení pro matky s dětmi

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pastelka

Mateřské centrum Me som e dajori
Kapacita střediska:		

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 „Pastelka“ 5 dopoledne, 6 odpoledne.
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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
aktivizačních služeb probíhá výuka a pracovní
terapie - společné vaření, ruční práce, výroba
drobných dárkových předmětů a dekorací skladové prostory. 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. V Centru pracuje sedm stálých zaměstnanců v nepřeržitém provozu a jeden
střídač směn.
V roce 2009 Azylový dům pro matky s dětmi Centrum „Rodina v tísni“ poskytl pomoc
32 matkám a 35 dětem, dům na půli cesty
poskytl zázemí 6 dospívajícím lidem, kteří
ukončili ústavní výchovu. Mateřské centrum
Me som e dajori poskytlo aktivizační služby
37 uživatelům. Nízkoprahové zařízení Pastelka pomohlo v roce 2009 57 dětem. Jednorázových kontaktů (pomoc z ulice) využilo 7
klientů.
Pomáhající služby:

ubytování

vyučování, doučování

poskytování sociálního a základního právního
poradenství

pomoc při jednání s úřady a institucemi

pomoc při hledání zaměstnání a vlastního
bydlení

charitní šatník
Akce, které proběhly v roce 2009
v Azylovém domě pro matky s dětmi:

Účast v celostátní Tříkrálové sbírce

Výlet na Matějskou pouť

Výlet do Karlových Varů

Sportovní soutěže pro děti

Den dětí

Besídky, karnevaly, dětská olympiáda


Týdenní tábor v Pernštejně

Účast v česko-německém projektu Spolu
v Evropě

Výlet do botanické zahrady v Teplicích,
plaveckého bazénu, ZOO, lesní obory, muzea

Pořádali jsme Den otevřených dveří

Vánoční sezení včetně štědrovečerní večeře

Děkujeme těm, kteří nás v roce 2009
podporovali a spolupracovali s námi:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ústecký kraj, Statutární město Most, Nadace
Pomozte dětem, Město Louny, Tesco Stores
ČR, Nadace Renovabis SRN, Oriflame, Arkadie Teplice, Květinářství PH –Garp s.r.o. Jana
Pokorná.

Příběh uživatelky:		
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 byly umístěny 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.
Hospoda řila jsem
a šetřila
peníze na
byt.
Po narození třetí
d c e r y
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, nastěhovaly nábytek. Po
týdnu práce jsem se nastěhovala a úřady mně
vrátily i mou třetí dceru.
Na tuto, pro mou rodinu,těžkou dobu se dívám
jako na zkušenost, která mi pomohla vytrvat a dostát svého.
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Středisko Společné soužití
Kontaktní adresa:
Mostecká 2050, 436 01 Litvínov 1
Vedoucí střediska:
Kristián Drapák
Mobilní telefon: 603 148 128
e-mail: drapak@charitamost.cz
Poskytuje služby:

Terénní sociální služby v Litvínov, v Litvínově
Janově, v Chomutově, v Duchcově na Teplicku

Ambulantní sociální poradenství v Litvínově
a v Litvínově Janově

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v Litvínově

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15
do 26 let v Litvínově Janově

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15
do 26 let v Chomutově

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Terénní sociální práce v sociálně vyloučených
lokalitách (sociální služba terénní programy
podle §69 zákona č.108/2006Sb.) je poskytována v přirozeném prostředí klienta na základě jeho individuálních potřeb. Služba je
poskytována v souladu s principy důstojnosti,
ochrany soukromí, zplnomocnění, nezávislosti, práva volby klienta, týmového přístupu, přirozenosti prostředí a kontinuity péče.
Součástí služby je zprostředkování právního
poradenství.
Cílová skupina:

děti, mládež a mladí dospělí

etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního
prostředí

osoby bez přístřeší

rodiny s dětmi

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Metody:

Profesionální rozhovor

Motivační rozhovor
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Aktivační rozhovor

Pozorování v přirozeném prostředí a poskytnutí
zpětné vazby klientovi

Nácvik konkrétních sociálních dovedností

Mediace (některé prvky)

Doprovod a zastupování při úředních jednáních

Práce se skupinou

Analýza dokumentů

Analýza spisové dokumentace

Zprostředkování právního poradenství
a advokátních služeb

Zprostředkování dalších služeb

Koordinace a management sociálních,
pedagogických, psychologických
a zdravotnických

služeb

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Je poskytováno ambulantně v Litvínově
a v Litvínově Janově ve všedních dnech a to
formou osobní konzultace, telefonního kontaktu, elektronickou poštou, poštovní zásilkou. Odborné sociální poradenství je poskytováno s ohledem na specifické potřeby osob
ohrožených sociální exkluzí, sociálně znevýhodněných osob v obtížných životních situacích. Základem je především snaha pomoci
uživatelům zorientovat se v problému a ve
spolupráci s dalšími odborníky nabídnout varianty účinného řešení problematické životní
situace. Nejčastějšími problémovými okruhy
jsou oblast sociálního zabezpečení a dávek
hmotné nouze, pomoc při řešení zadlužení,
exekuce, oblasti finanční gramotnosti, oblast
rodinného práva, oblast zaměstnanosti apod.
Služba je určena pro:

Osoby bez přístřeší,

osoby v krizi,

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy

etnické menšiny.

Projekty realizované v rámci Individuálního projektu sociálních služeb Ústeckého kraje jako veřejná zakázka:

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI
Kontakt:
Služba má dlouhodobý charakter. Probíhá
formou pracovně výchovné činnost s dětmi,
nácvikem a upevňováním psychosociálních
a motorických dovedností dětí, přijatelnými volnočasovými aktivitami. Jsou zajištěny
podmínky a je poskytována podpora pro přiměřené vzdělávání dětí – v rámci této aktivity pracovníci v rodinách pomáhají dětem se
zvládnutím běžného učiva základní či speciální školy a dohlížejí na psaní domácích úkolů
a řádnou domácí přípravu. Služba pomáhá
v prevenci či při řešení záškoláctví, zanedbávání povinné školní docházky, šikany apod.
Další část služby je věnována pracovně výchovné činnosti s dospělými. Tato aktivita
spočívá v poskytování odborné služby rodinám v jejich domácnostech - poradenství,
motivační rozhovory, nácviky praktických dovedností v péči o domácnost, podpora při řešení obtížných životních zážitků (nedostatek
peněz, vážná nemoc dítěte, špatný prospěch
dítěte ve škole …)

Cílová skupina:

děti, mládež a mladí dospělí

etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního
prostředí


osoby bez přístřeší

rodiny s dětmi

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež od 15 do 26 let
v Litvínově Janově
Kontaktní adresa:
ul. Hamerská 258, 435 42, Litvínov 8
Vedoucí zařízení:
Kristián Drapák
e-mail: drapak@charitamost.cz
Telefon: 603 148 127
Cílová skupina:
děti ve věku od 6 do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí/ s důrazem na věkovou
skupinu 15- 26let
Roční kapacita NZDM:
100 dětí a mládež
Zařízení je otevřeno každý všední den od
11:00 do 19:00 hod.
Cílem NZDM DOMINO je dětem
a mládeži zabezpečit:

podporu pro zvládnutí obtížných životních
událostí

snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních
společenských situací, životního způsobu
a rizikového chování

zvýšení sociálních schopností a dovedností

podporu sociálního začlenění do skupiny
vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do
dění místní komunity

nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální
ochranu během pobytu v zařízení a podmínky
pro realizaci osobních aktivit
Navštěvují nás především děti a mladí lidé ze
sídliště Litvínova - Janova. Klub funguje od
července roku 2009.
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Děkujeme těm, kteří s námi v roce 2009
spolupracovali:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ústecký kraj, Městský úřad Litvínov –odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městská Policie
Litvínov, Potravinová banka Praha, 4. základní
škola v Litvínově, Základní škola a Mateřská
škola Litvínov – Janov.

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež od 15 do 26 let
v Chomutově
Kontaktní adresa:
ul. Jiráskova 3538, 430 03, Chomutov 3

Cílem NZDM KHAMORO je dětem
a mládeži zabezpečit:

podporu pro zvládnutí obtížných životních
událostí

snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních
společenských situací, životního způsobu
a rizikového chování

zvýšení sociálních schopností a dovedností

podporu sociálního začlenění do skupiny
vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do
dění místní komunity

nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální
ochranu během pobytu v zařízení a podmínky
pro realizaci osobních aktivit
Navštěvují nás především děti a mládež
z okolních sídlišť a centra města Chomutova.
MZDM funguje od července roku 2009 .
Děkujeme těm, kteří s námi v roce 2009
spolupracovali:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ústecký kraj, Magistrát města Chomutova
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Výbor
pro národnostní menšiny Chomutov, Potravinová banka Praha, 5. Základní škola v Chomutově, 1. Základní škola a Mateřská škola
Chomutov.

Vedoucí zařízení:
Kristián Drapák
e-mail: drapak@charitamost.cz
telefon: 603 148 127
Cílová skupina:
děti ve věku od 6 do 26 let ze sociálně
znevýhodněného prostředí/ s důrazem na
věkovou skupinu 15- 26let
Roční kapacita NZDM:
100 dětí a mládež
Zařízení je otevřeno každý všední den od
11:00 do 19:00 hod.

18

Výše tři uvedené projekty jsou financovány Evropskou unií a Státním rozpočtem ČR – OPLZZ.

Společně vážit nové cesty
Celý název projektu: Společně vážit nové
cesty – občané tvoří svůj sociální prostor
přeshraničně
Lead partner (příjemce dotace):
Caritasverband für Dresden e.V.
Schweriner Str. 27
01067 Dresden
Partner:
Oblastní charita Most
Vedoucí projektu za OchMost:
Mgr. Petr Fadrhons
email: fadrhons@centrum.cz
telefon: +420 737 986 279

institucí a veřejnosti. Součástí akce byla i prezentace činnosti Oblastní charity Most a výstava obrazů J. Vodičky. Vystaveny byly také práce
Střední odborné školy Hamr.
1. října se němečtí partneři zúčastnili zahájení měsíce neziskových organizací na Mosteckém magistrátu. 30.listopadu proběhlo v Pirně
(město nedaleko Drážďan) setkání profesionálních pracovníků obou charit.
2. prosince se v Mostě na Římskokatolické faře
uskutečnilo adventní setkání dobrovolníků
s německými partnery. Běhen prvního půl roku
projektu se koordinátori partnerů sešli desetkrát. Byli osloveni potenciální dobrovolníci.

Projekt je realizován od 1.července 2009. Řeší
zapojení široké veřejnosti do sociální práce
a pomoci potřebným lidem a je podpůrným
prvkem k podpoře zaměstnanců obou organizací a jejich profesionálního i lidského komponentu v oblasti sociálních služeb. Kromě
společných návštěv jsou naplánovány i další
společné aktivity jako např. turistika, přednášky a výstavy. To vede k většímu poznávání sociokulturních rozdílů obou stran a identifikace
s nimi. Na německé straně již existuje centrum
setkávání Boot ve Schlowitz. Podobné centrum bude vybudováno i na české straně.
Cílem projektu je dlouhodobá profesionalizace
dobrovolnictví v Oblastní charitě Most pomocí
již získaných znalostí a zkušeností s tímto typem práce v drážďanské charitě skrze intenzivní
setkávání, pořádání společných aktivit, výměnu
dobrovolníků, výstav a publikační činnost.
Aktivity roku 2009:
9.července byl projekt slavnostně zahájen
v centru BOOT v Glashütte. Zahájení projektu
byla věnována významná pozornost ze strany
významných osobností Saska, spolupracujících

Obraz J. Vodičky – Hospodinova je země
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu
přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

19

Partnerství v projektech
BUDOUCNOST PRO JANOV
Příjemce dotace:
Město Litvínov,
náměstí Míru 11, Litvínov 436 01
Partneři projektu:
OMNI TEMPORE o.p.s.,
Báňská 287, Most 434 01
Úřad práce v Mostě,
tř. Budovatelů 1989, Most 434 01
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LIBUŠE,
Přátelství 81, Litvínov 435 42
Oblastní charita Most,
Petra Jilemnického 2457, Most 434 01
Délka trvání projektu: od 1. 6. 2009 do
31.5.2012. Hlavním cílem projektu je podpořit sociální integrací příslušníků romské
lokality Litvínov – Janov a odstranit bariéry
v jejich přístupu k zaměstnání. Specifické cíle
projektu jsou:
1) Vytvořit systém dlouhodobé a systematické práce s cílovou skupinou.
2) Oslovit a motivovat cílovou skupin k zapojení do projektu /minimálně 400 osob).
3) Realizovat poradenské a vzdělávací aktivity minimálně pro 200 osob.
4) Vytvořit a realizovat soubor doprovodných opatření.
5) Zprostředkovat cílové skupině možnost
zaměstnání.
6) Propagovat a diseminovat pozitivní výsledky projektu.
Oblastní charita Most v projektu vytvořila
v Litvínově-Janově pro cílovou skupinu speciální poradenské pracoviště HELP DESK, kde
jsou poskytovány služby sociálního, pracovního, finančního i právního poradenství v místě. Toto pracoviště má dosah do domácností
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uživatelů a plní důležitou roli při zapojování
lidí z cílové skupiny do realizace projektu.
Prostředkem pro oslovení cílových skupin budou zejména skupinové informační semináře
a individuální rozhovory se zástupci cílových
skupin.
Projekt je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.

MINIŠKOLKA V KCR
Příjemce dotace:
Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální
práci, ul. K. Marxe 798/7, 434 01 Most
Partner projektu:
Oblastní charita Most,
Petra Jilemnického 2457, Most 434 01
Projekt řeší rovné příležitosti žen a mužů na
trhu práce a sladění pracovního a rodinného
života. Vytváří podmínky ženám nastoupit do
zaměstnání po rodičovské či mateřské dovolené na částečné pracovní úvazky a odstraňuje překážky, které jim v tom brání formou
vzdělávacích kurzů a hlídáním dětí v případech, kdy nemají možnost dát ho do školky či
zajistit jiné hlídání.
Projekt je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.

RODINA A PRÁCE SE DAJÍ SPOJIT
Příjemce dotace:
Asista, s. r. o.,
Josefa Ressla 1793, 434 01 Most

Partneři projektu:
Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální
péči a Oblastní charita Most
Projekt spadá do oblasti podpory Rovné
příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Součástí projektu jsou rekvalifikační kurzy, vzdělávací programy, workshopy a kurzy finanční
gramotnosti. Vedle uvedených aktivit bude
součástí projektu pomoc a asistence při

hledání zaměstnání pro účastníky a účastnice
projektu.
Aktivity projektu budou probíhat v Mostě
v sídle KCR ul. Karla Marxe 798, Most a dále
v Chomutově, Kochově ul. 14717.
Projekt je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.

Tříkrálová sbírka 2009
Tříkrálová sbírka vychází z usnesení České
biskupské konference a Sekretariát České
katolické charity byl organizací této sbírky
pověřen. Tříkrálová sbírka je veřejnou sbírkou, pořádanou podle zákona č. 117/2001
Sb. o veřejných sbírkách. Splnění všech podmínek, které zákon ukládá, potvrzuje Magistrát hlavního města Prahy svým osvědčením
č. j. MHMP/159286/2003 ze dne 28. 11.
2003. Tento úřad bude také po celou dobu
platnosti osvědčení tuto veřejnou sbírku
kontrolovat.
Sdružení Česká katolická charita se touto
sbírkou snaží cílevědomě formovat veřejné
mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících. Snaží se o obnovení zájmu o charitu
a angažovanost lidí v díle služby bližnímu
v nouzi.
Cíle sbírky
1. Formovat veřejnost k sociálnímu cítění,
k pomoci bližnímu.
2. Umožnit občanům ČR podílet se na charitní práci.
3. Získávat finanční prostředky pro činnost
všech složek SČKCH.

Je také velkou šancí zapojit do realizace celé
akce mládež ze základních a středních škol.
Sbírka svou šíří a zaměřením je důkazem solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení
odpovědnosti, nezávisle a pružně reagovat
na potřeby lidí potřebných a lidí v nouzi.

Motto Tříkrálové sbírky 2009
Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a podpora charitního díla.
Rozdělení sbírky
80 % získaných prostředků bude rozděleno
prostřednictvím farních a diecézních charit
do středisek pomoci a na aktivity diecézních
(arcidiecézních) charit.
Zbylá část bude rozdělena pro humanitární
pomoc do zahraničí a v souladu se zákonem
na pokrytí nákladů na přípravu a realizaci
sbírky.
Využití Tříkrálové sbírky 2009
Podpora nízkoprahových center Sovička
a Pastelka – nákup školních a výtvarných pomůcek pro děti,finanční příspěvek dětem ze
sociálně slabých rodin na školní stravování,
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Osek a Duchcov – v prvních
dnech, kdy jsou bez prostředků, podpora pečovatelské
a asistenční služby – kulturní
a společenské akce pro seniory ze soc. znevýhoděného
prostředí a se zdravotním
handicapem.

aktivizační programy v sociálně slabých rodinách – nákup školních a výtvarných pomůcek pro doučování a mimoškolní činnost
dětí v Litvínově, krizová pomoc klientům AD

Výtěžek TS 2009
V rámci Oblastní charity
Most bylo v roce 2009 vysbíráno nejvíce – 108 678
Kč. Také v rámci Litoměřické
diecéze byla Tříkrálová sbírka
rekordní v devítileté historii –
koledníci shromáždili od dárců více než 982
tisíc korun. Dárci tak překonali rekord z roku
2005, kdy byla sbírka určená na pomoc postiženým tsunami v jihovýchodní Asii.

Hospodářská bilance za rok 2009
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.)

2 120

Spotřeba energie, vodné, stočné

1 163

Opravy a udržování

64

Cestovné, výlety

197

Strava v Azylových domech, Občerstvení dětem, pohoštění

167

Nájemné

684

Poštovné, kolky
Telefonní poplatky, internet

22
395

Školení a semináře

71

Vstupenky, doprava na aktivity uživatelů služeb

66

Ostatní služby
Mzdové náklady
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769
10 874

Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní sociální zákonné náklady

3 561
27

Ostatní provozní a finanční náklady (pojistné, DPH)

148

Bankovní poplatky

119

Poskytnuté příspěvky
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Celkem

20 472

Příjmy:

V tis. Kč

Provozní dotace
Příspěvky od klientů
Dary a příspěvky ( na letní tábor, za telefon, služby šatníku, za výrobky klientů,
apod.)
Úroky

16 833
2 591
438
7

Výrobky šicí dílny

119

Jiné ostatní výnosy

513

Celkem
Celkem zisk/ztráta:

20 501
29
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Kontakty pro rok 2010
Ředitelka Oblastní charity Most
a sekretariát
Administrativní středisko
Ul. Fr. Malíka čp. 973, 434 01 Most
tel: 476 119 999
web: www.dchltm.cz
e-mail: charita@charitamost.cz
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
Středisko asistenčních služeb
Centrum sociálního poradenství Most
Terénní programy Most
Pečovatelská služby a Asistenční služby
Ul. Fr. Malíka čp. 973, 434 01 Most
mobil: 775 713 217
Podporované zaměstnávání – šicí dílna
P. Jilemnického 2457, 434 01 Most
mobil: 775 713 307
Azylový dům Osek
Sociální rehabilitace
K. H. Borovského 311, 417 05 Osek
tel: 417 822 161
Azylový dům Duchcov
Sociální rehabilitace
Noclehárna Duchcov
Nádražní 9/555, 419 01 Duchcov
tel: 417 533 124
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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 Společné soužití Litvínov
Sociální poradna Litvínov
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Sociální terénní služby
Mostecká ul. 2050, 436 01 Litvínov
tel: 476 762 202
Sociální poradna Litvínov Janov
Hamerská 258, 436 04 Litvínov
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Janov
Hamerská 258, 436 04 Litvínov
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Khamoro
Jiráskova ul. 5338, 430 04 Chomutov
Sociální poradna
Terénní sociální poradenství
Jiráskova ul. 5338, 430 04 Chomutov

