Oblastní charita
Most

Výroční zpráva 2010

Úvod
Vážení, představujeme Vám činnost Oblastní
charity Most v roce 2010. Oblastní charita
Most je nestátní nezisková- církevní organizace. Poskytuje humanitární a sociální pomoc na území Ústeckého kraje. Její střediska a zařízení najdete v Mostě, v Chomutově,
Litvínově a v Litvínově-Janově, v Duchcově
a v Oseku u Teplic.
Při pomoci bližním chceme naplňovat požadavky na kvalitu služby, které nám klade

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 2010
spolupracovali, přispěli finančně, materiálně i svou dobrovolnou činností a službou.
Mgr. Eva Čenkovičová,
ředitelka Oblastní charity Most

Poslání, postavení, působnost
Poslání
pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich
příslušnost k rase, národnosti či náboženství
a státní a politické příslušnosti.

Právní postavení
Oblastní charita Most (dále jen OchM) je samostatnou právnickou osobou dle Kodexu
kanonického práva a součástí římskokatolické církve. Oblastní charita Most byla zřízena
biskupem Litoměřickým 17. 2. 2000. Zapsána je v rejstříku na Ministerstvu kultury.
Sídlí v Mostě a působí v litoměřické diecézi.
Je územní složkou Diecézní charity v Litoměřicích. Je členem Sdružení charita Česká
republika.

Orgány OchMost:
ředitelka: Mgr. Eva Čenkovičová
rada Charity:
Mgr. Josef Hurt (do 30. 6. 2010)
děkan Grzegorz Czyzewski (od 1. 7. 2011)
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,

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,

Středisko podporovaného zaměstnání –
Šicí dílna.
Chomutov

sociální poradna,

terénní sociální a poradenská činnost
v komunitách ohrožených sociálním
vyloučením,

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Khamoro.
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.
Duchcov

Azylový dům pro ženy a muže,

Sociální poradenství v Domě na půl cesty,

Sociální protidluhové poradenství,

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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Spolupráce, dotace a dary...
SPOLUPRÁCE, DOTACE A DARY,
PODPORA CHARITNÍHO DÍLA:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad
Rady vlády, Charita ČR, Diecézní charity Litoměřice, Krajský úřad Ústeckého kraje, Statutární město Most a Komunitní plán sociálních
služeb města Mostu, Úřady práce Ústí nad
Labem a Most (r. 2010), Agentura pro sociální začlenění Euroregion Krušnohoří, Statutární město Chomutov, město Litvínov, město Duchcov, město Osek, Potravinová banka
Praha, Tron Teplice, Asista, s.r.o. Most, RIC
Most, SOŠ Litvínov-Hamr, Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální práci, dobrovolníci
a veřejnost.
Výčet všech našich partnerů, spolupracujících
organizací, jednotlivců, firem, nadací najdete
vždy u jednotlivých projektů a služeb. Vážíme si této spolupráce.

10 LET OBLASTNÍ CHARITY MOST
Oblastní charita Most oslavila deset let
od svého vzniku. Založena byla v roce 2000
Biskupstvím Litoměřickým, nadřízeným orgánem je Diecézní charita Litoměřice, a je součástí celostátní organizace Charita ČR.
Za uplynulé desetiletí se vyvinula v instituci s více než sedmdesáti kmenovými
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zaměstnanci a cca třiceti dobrovolníky s působností ve třech okresech severočeského
regionu, s dvaceti přeshraničními partnery,
pracuje v četných projektech v rámci Evropské
unie, s rozvinutým sociálním programem pro
celé věkové spektrum obyvatelstva včetně rodinných center, azylových domů, práce s postiženými, sociálně vyloučenými či s Romy. Dosavadní ředitelka Mgr. Eva Čenkovičová převzala
loni v září za svou angažovanost, mimořádné
charitní dílo a lidský přístup, Cenu Charity ČR.
Oslavy se uskutečnily 4. března v Mostě
za přítomnosti významných osobností církevního, veřejného, společenského a politického
života, jakož i četných zahraničních delegací.
Zástupci Biskupství Litoměřického, Diecézní
charity Litoměřice v čele s ředitelkou R. Kavkovou, zastoupeno bylo partnerské město
Mostu Marienberg, dále sociálních společenství jako Charitní svaz Drážďany, Německý
červený kříž, Lidová solidarita Sasko, vzdělávací instituce či rodáci ze Spolku domovského
okresu Brüx se sídlem v bavorském Erlangen.
Zahájeny byly v 15 hodin česko-německou
ekumenickou bohoslužbou v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Hlavním celebrantem byl biskup litoměřický Mons. Jan Baxant, koncelebrantem Dr.Klaus Michael Führer
superintendent církve evangelické lutherské
z Annabergu-Buchholz. Od 17 hodin program pokračoval v Městském divadle v Mostě a sice nejprve prezentací činnosti Oblastní
charity Most včetně jejích projektových partnerů a Střední odborné školy Litvínov-Hamr,
která naše charitní dílo pravidelně podporuje.
V 17.30 hodin byl zahájen kulturní program
na jevišti, kde jsme se těšili z vystoupení malých baletek ze ZUŠ Most, dětský pěvecký sbor
ze Základní školy Vévody Heinricha Marienberg, pěvecký sbor Ventilky Jirkov, Krušnohorský folklórní soubor „Lindušky“ z Freibergu,
Big-band při ZUŠ Litvínov pod vedením J. Sochora. Vyvrcholením programu byl dvacetiminutový koncert Laďi Kerndla. Děkujeme všem,

kteří s námi přišli slavit a kteří se bez nároku
na honorář podíleli na programu.
Akci věnovala pozornost široká veřejnost,
dobrovolníci charitního díla, média, přítomni
byli i uživatelé našich služeb.
Slavnost byla součástí projektů „Společně vážit
nové cesty, občané tvoří svůj sociální prostor

příhraničně“ a projektu „Výměna zkušeností
v sociálně-pedagogické práci a setkávání rodin,
které potřebují pomoc v sociální oblasti“ podpořených EU z programu Cíl3/Ziel3.
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Středisko Komunitních klubů
SOVIČKA
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež
Adresa:
Petra Jilemnického č.p. 2459, 434 01 Most
Vedoucí zařízení:
Jana Štiková
Sociální pracovník:
Martina Jáchymová, DiS.
Kontakty:
e-mail: stikova@charitamost.cz
Tel. číslo: 775 713 301
Cílová skupina:
děti a mládež ve věku od 4 do 18 let
Kapacita zařízení: 30 dětí
Provozní doba:
předškolní děti
pondělí až pátek od 08: 00 do 12:00 hod.
děti školního věku
pondělí až pátek od 13: 00 do 17:00 hod.
Cíle:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
poskytuje ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími
jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních
a zdravotních rizik souvisejících se způsobem
jejich života. Umožnit jim, lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet
podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální
situace.
Aktivity/činnosti:

Vzdělávací, výchovné, kulturní, rukodělné,
aktivizační, sportovní, výtvarné, hudební,
dramatické.
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Akce 2010:

Tříkrálové sbírka, Kurz romského jazyka,
výlet na vlakové nádraží – poznáváme
dopravní prostředky, návštěva dětí
z Jazykové školy v Litvínově – převzetí
dárků, Květen pro veřejnost, Barevný den
– rozloučení se školním rokem (besídka
pro rodiče), Den pro rodinu na Matyldě,
letní tábor v Perštejně, výlet do Karlových
Varů a za kamarády z Centra Rodina v tísni
Osek, Dopravní hřiště Most, návštěva
Městského divadla Most, Teplického
muzea, zámku v Teplicích, ZOO v Ústí nad
Labem, Vánoce v Sovičce.
Dotace a dary:
MPSV, Ústecký kraj, Sbírkový projekt Pomozte dětem!, Statutární město Most, Městská
policie Most, Česká spořitelna, Tříkrálová
sbírka 2010.
Spolupráce 2010:
Pekařství Oertelt, Správa městských lesů Most,
Šarkán – krejčovství, JIP – papírny Větřní, Regionální muzeum Teplice, 3. ZŠ Litvínov, Česká
rafinérská, a.s., 15. ZŠ Most, Jonáš Sdružení,
Úřad práce Most, Pan Oravec, Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická
škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace, Městská policie Most.

ROZMARÝNEK
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Adresa:
Petra Jilemnického č.p. 2459, 434 01 Most
Vedoucí zařízení:
Jana Štiková
Sociální pracovník:
Martina Jáchymová, DiS.
Kontakty:
Email: stikova@charitamost.cz
Tel. číslo: 775 713 301
Cílová skupina:
mladí dospělí (19–26 let) s dětmi
dospělí (27–64) s dětmi
Kapacita zařízení: 30 osob
Provozní doba:
ambulantní část
po–pá od 10:00 do 12:00 hod.
od 14:00 do 16.00 hod.
terénní část
po–pá od 8:00 do 16:00 hod.
kancelář terénních pracovníků:
Fr. Malíka č.p. 973, 434 01Most
Cíle:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
jsou služby určené rodinám s dětmi, u kterých
je vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče
nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Aktivity/činnosti:
Sociální, výtvarné, hudební, dramatické, rukodělné, aktivizační, vzdělávací, výchovné,
kulturní.
Akce 2010:

Návštěva kina, divadla, kurz romského
jazyka, pečení z jablek, Květen pro
veřejnost, Barevný den – rozloučení
se školním rokem (besídka pro rodiče),
Den pro rodinu na Matyldě, výjezd
do Homersdorfu (Německo), Kulaté stoly,
pečení vánočního cukroví.
Spolupráce 2010:
JIP – Papírny Větřní, Správa městských lesů
Most, Šarkán – krejčovství, Jonáš Sdružení,
Úřad práce Most, Pan Oravec, Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická
škola a Střední zdravotnická škola, Most.

Služba je poskytována v rámci realizace Individuálního projektu sociálních služeb
Ústeckého kraje
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Středisko asistenčních služeb
Kontaktní adresa:
Františka Malíka 973
434 01 Most
Vedoucí střediska:
Michaela Lochmanová
mobilní telefon: 775 713 302
e-mail: lochmanova@charitamost.cz
Poskytované služby:

Pečovatelská služba

Služby domácí a osobní asistence

Terénní sociální práce v sociálně slabých
rodinách v Mostě

Centrum sociálního poradenství (odborné
sociální poradenství)

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Pečovatelská služba
Kontakt: 775 713 302
Tento druh služby je Oblastní charitou poskytován ve třech městech Ústeckého kraje, a to
v Mostě, Oseku a Duchcově. Cílem poskytování této služby je pomoci jejím uživatelům
v posílení jejich pocitu soběstačnosti a udělat vše proto, aby jejich život byl co nejvíce
naplněn.
Uživateli této služby jsou převážně senioři, kteří se nacházejí v situaci, ve které jim
ubývající síly na zajištění chodu domácnosti

nedovolí vykonávat všechny aktivity, které
dělali dosud. Těmto se snažíme pomáhat nejen v péči o domácnost, ale také ve vyhledávání nových aktivit, se kterými mohou aktivně trávit svůj čas.
Nejen aktivní pomoc při zvládání různých aktivit uživatele je součástí práce pečovatelek,
ale také vlídné slovo, navázání přátelského
vztahu a schopnost naslouchat patří k našim
prioritám ve spolupráci s uživatelem.
Služby domácí a osobní asistence
Kontakt: 775 713 302
Podstatou této služby je pomoc uživateli při
jeho setrvání v přirozeném prostředí a zajištění jeho pocitu soběstačnosti ve chvílích,
kdy je tato schopnost (z různých důvodů)
snížená. Většina uživatelů této služby jsou
lidé staršího věku a ti, kdo vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, potřebují pomoci při
zvládnutí běžných každodenních úkonů, jakými jsou: zajištění chodu domácnosti, úkony
související s péčí o vlastní osobu či nákupy aj.
Vedle toho jsou osobní asistentky průvodkyněmi uživatelů při jejich návštěvách zdravotních středisek či při vyřizování úředních záležitostí nebo při vycházkách.
Služba je specifická tím, že je poskytovaná v domácnosti uživatele a osobní asistent
s tímto uživatelem tráví celou pracovní dobu.
Vzhledem k místu poskytování služby se pracovník stává součástí života uživatele a takto
vytvořený vztah se často pro uživatele stává
zdrojem psychické podpory a přátelské jistoty.
Terénní sociální práce v sociálně slabých
rodinách
Kontakt: 775 713 219
V této službě spolupracujeme s rodinami,
které jsou na pokraji sociálního vyloučení, žijí
v ghettech či sociálně vyloučených lokalitách.
Cílem naší spolupráce s těmito rodinami je
pomoci jejím příslušníkům se sociálně integrovat do prostředí, v němž žijí. Současně je
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cílem součinnost v takové míře, která ovlivní
další vývoj rodiny a jejích členů např. v oblasti získání adekvátního vzdělání, pravidelné
školní docházky a podpoření osobnostního
rozvoje. Soustředíme se na rozvoj funkčnosti rodiny a plnění jejich role ve společnosti,
a snažíme se předcházet působení negativních patologických jevů, jakými jsou kriminalita mládeže či různé formy závislosti.
Obecně se dá říci, že naším cílem v těchto rodinách je zlepšení kvality života dětí a otevření nových obzorů pro celou rodinu.
Terénní část Rozmarýnku
Středisko v roce 2010 se podílelo na realizaci Sociálně aktivizačních služeb Rozmarýnek. Formou terénní sociální práce přímo
v rodinách a formou pravidelných týdenních
setkáních s maminkami a dětmi ze sociálně
slabých rodin. Na setkáních se hovořilo o aktuálních problémech, které rodiče trápí. Vedle toho jsou tyto kluby zdrojem aktivizačních
činností a každé setkání je tematicky vedené.
Centrum sociálního poradenství
Kontakt: 775 713 301
Centrum sociálního poradenství poskytuje
služby odborného sociálního poradenství,
a jeho služeb může využít každý, kdo se ocitl
v nepříznivé sociální situaci, kterou není schopen vyřešit vlastními silami či s pomocí svých
blízkých.
Poskytujeme zprostředkování informací a poradenství v těchto oblastech: sociální dávky,
sociální pomoc, pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, finanční problematika
rodinného rozpočtu, školství a vzdělávání.

skupiny. Veselý mostečtí občané jsou především mladí dospělí lidé s různým zdravotním
postižením, kteří mezi sebe rádi přijímají nové
tváře. S činností klubových aktivit a přípravou
programu nám pomáhá nesčetné množství
dobrovolníků, kteří svou přítomností obohacují skupinu.
Vedle aktivit, které pro uživatele připravujeme sami, se účastníme také dalších kulturních akcí, z nichž jmenujme tu největší, kterou byl koncert „Chceme žít s vámi“.
Děkujeme všem dárcům, kteří v roce
2010 podpořili činnost Střediska asistenčních služeb:
MPSV, statutární město Most, město Duchcov, město Osek, Úřad práce v Mostě, Potravinová banka Praha, Divadlo rozmanitostí
Most, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, Dětský textil Sluníčko, Dětský textil
Sharkan, Trojlístek, ČEZ, a.s.

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Kontakt: 775 713 302
V rámci této služby probíhají jeden krát týdně klubové aktivity, jejichž účastníky jsou
osoby se zdravotním postižením. Veselí mostečtí občané, jak se sami uživatelé nazvali,
se na klubových aktivitách baví hraním her
či kreativními činnostmi nebo vymýšlením
nových her, které zahrnují zájmy všech členů
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Středisko Společné soužití
Kontaktní adresa:
Mostecká 2050, 436 01 Litvínov 1
Vedoucí střediska:
Kristián Drapák
Kontakt:
e-mail: drapak@charitamost.cz
telefon: 603 148 127
Ve středisku byly v roce 2010 realizovány tyto sociální služby:

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež „DOMINO“

Roční kapacita NZDM: 100 dětí a mládež
Zařízení je otevřeno každý všední den
od 11:00 do 19:00 hod.

Kontaktní adresa:
Litvínov – Janov, ul. Hamerská 258,
435 42 Litvínov 8
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 a jeho služby užívají především
děti a mládež ze sídliště Litvínov-Janov.

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež „KHAMORO

Děkujeme těm, kteří s námi v roce 2010
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

Kontaktní adresa:
ul. Jiráskova 3538, 430 03 Chomutov 3
Cílová skupina:
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ze sociálně znevýhodněného prostředí/
s důrazem na věkovou skupinu 15–26let
Nízkoprahové zařízení

Cílem nízkoprahových zařízení 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

Počet klientů celkem

Počet kontaktů Počet intervencí

Domino

101

1642

639

Khamoro

112

1751

663
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– Janov. 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

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Kontaktní adresa:
ul. Mostecká 2050, 436 01, Litvínov
Cílová skupina:
rodiny s dítětem / dětmi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Roční kapacita SAS: 60 uživatelů
Sociální služba je poskytována terénně každý
všední den od 8:00 do 16:00 hod.
Cílem služby je: Posilovat rodičovské dovednosti a schopnosti, poskytovat rodičům
pomoc při řešení obtíží dětí ve škole a při přípravě na vyučování, při výchovných obtížích,

zamezit umisťování dětí z rodin do dětských
domovů zajištěním podpory a pomoci rodině
při péči o domácnost a výchově dětí.
Službu Oblastní chrita Most poskytuje
na území města Litvínova od roku 2008.
Děkujeme těm, kteří s námi v roce 2010
spolupracovali:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ústecký kraj, Městský úřad Litvínov – odbor
sociálních věcí a zdravotnictví OSPOD, Městská Policie Litvínov, Potravinová banka Praha,
4. základní škola v Litvínově, Základní škola
a Mateřská škola Litvínov – Janov.

Tři výše uvedené služby jsou poskytovány v rámci realizace Individuálního projektu
sociálních služeb Ústeckého kraje

Terénní programy
Kontaktní adresa:
ul. Mostecká 2050, 436 01, Litvínov
Cílová skupina:
osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
Roční kapacita terénní programy:
700 kontaktů
Sociální služba je poskytována terénně každý
den všední den od 8:00 do 16:00 hod.

Cíl služby: zamezit sociálnímu propadu uživatelů a vést je samostatnému řešení obtížných životních situací.
Působnost služby v rámci tohoto střediska:
Chomutov, Litvínov, Litvínov-Janov, Osek Duchcov.
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 OSPOD, Městská Policie Litvínov, Potravinová banka Praha,
4. základní škola v Litvínově, Základní škola
a Mateřská škola Litvínov – Janov.
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Projekt charita
v Ústeckém kraji
Kontaktní adresa:
ul. Ruská 945, 436 01, Litvínov
Cílová skupina:
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Roční kapacita terénní programy:
60 klientů
Sociální služba je poskytována terénně každý
všední den od 8:00 do 16:00 hod.
Cílem služby:
Cílem sociální služby je zamezit sociálnímu
propadu uživatelů a vést je samostatnému
řešení obtížných životních situací.
Působnost služby: Chomutov, Litvínov, Litvínov-Janov, Duchcov.
Děkujeme těm, kteří s námi v roce 2010
spolupracovali:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ústecký kraj, Městský úřad Litvínov – odbor
sociálních věcí a zdravotnictví OSPOD, Městská Policie Litvínov, Potravinová banka Praha,
4. základní škola v Litvínově, Základní škola
a Mateřská škola Litvínov – Janov.
PROJEKT BYL PODPOŘEN UŘADEM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZALEŽITOSTI
ROMSKÉ KOMUNITY PRO ROK 2010

Odborné sociální poradenství
Litvínov:
poradna:
Mostecká 2050, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
telefon: 476 701 762
poradna:
ul. Hamerská 258, 435 42 Litvínov 8
telefon: 476 741 001
Chomutov:
poradna:
ul. 17 listopadu 5461, 430 01 Chomutov
telefon: 603 148 127
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Cílová skupina:
18–80 let
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem ohroženi
Denní kapacita:
Sociální poradna Litvínov ul. Mostecká
v Litvínově: 5 uživatelů
Sociální poradna Janov ul. Hamerská
v Litvínově–Janově: 10 uživatelů
Sociální poradna Chomutov
ul. 17. Listopadu v Chomutově: 5 uživatelů
Cílem služby:
Cílem námi poskytovaných služeb je podpořit
uživatele služby, aby mohli svoji tíživou životní situaci řešit sami, tzn. uplatňovat svá práva
a nároky, plnit své povinnosti, nežít způsobem života, který vede ke konfliktům se společností, umět řešit naléhavé krize v osobním
životě vlastními silami, z vlastních zdrojů
a v potřebném čase
Děkujeme těm, kteří s námi v roce 2010
spolupracovali:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ústecký kraj, Městský úřad Litvínov, ,Městský
úřad Duchcov,Městský úřad Osek,Magistrát
města Chomutova – odbory sociálních věcí
a zdravotnictví v daných městech a OSPOD,
Městská Policie Litvínov, Potravinová banka
Praha, 4. základní škola v Litvínově, Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov,
Výbor pro národnostní menšiny Chomutov,
Potravinová banka Praha, 5. Základní škola
v Chomutově, 1. Základní škola a Mateřská
škola Chomutov, Hajek vše za 39, Chipita,
Tomáš Kynšt papír hračky, Unicredit Bank,společnost Nestle, společnost BILLA.

Sociální rehabilitace
Sociálně rehabilitační
programy v Mostě
Kontaktní adresa:
Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most
Vedoucí střediska:
Alena Lencová,
Kontakt: e-mail: lencova@charitamost.cz
telefon: 775 713 304
Forma poskytování služby:

ambulantní

terénní
Cílová skupina
osoby s chronickým onemocněním, osoby
s tělesným postižením, osoby se sluchovým
postižením, osoby se zdravotním postižením,
osoby s jiným zdravotním postižením
dorost
(16 - 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí
(27 – 64 let)

Zaměstnanci zařízení se spolu s uživateli snaží poskytovanými službami o jejich návrat do
společnosti.
Činnostmi realizovanými v sociální dílně podporují, vytváří a zdokonalují jejich základní
pracovní návyky a dovednosti (nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních
a pracovních schopností a dovedností nebo
pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím).
Sociální dílna
Snaží se o vyvážené spojení, kdy orientace na
zisk je kombinována se sociálními cíli a integrací sociálně ohrožených na trh práce.
Spolupráce, dary a dotace: Statutární město
Most, ÚP Most, ÚP Ústí nad Labem, Asista,
s.r.o, Most, Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., veřejnost města Mostu.
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Centrum „Rodina v tísni“

Výzdoba azylového domu

Práce na zahradě

Výroba drobných předmětů, upevňování
pracovních návyků

Vzdělávací aktivity

Kontaktní adresa:
Husova čp. 305, 417 05 Osek
Vedoucí střediska:
Bc.Karolína Wankovská DiS.
Telefon +420 417 530 813
+420 775 713 931
E-mail: wankovska@charitamost.cz
V zařízení je poskytováno několik služeb.

Azylový dům pro matky s dětmi
Poslání:
Poskytnout matkám s dětmi, těhotným ženám bez přístřeší ubytování na přechodnou
dobu.
Cílem služby je:

Poskytnout přechodné ubytování

Podpora uživatele při zvyšování orientace
ve vlastních právech a povinnostech

Spolupracovat s uživateli na stabilizaci
finančních příjmů

Navázat spolupráci s uživateli při řešení
zadluženosti a hospodaření s penězi

Zmapovat možnosti řešení bytové situace
a hledat bydlení
Cílová skupina AD:
Do cílové skupiny patří matky ve věku od 18
let s nezletilými dětmi, těhotné ženy
Kapacita lůžek: 18 lůžek
Doplňkovou je aktivizační činnost s terapeutickými prvky
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Dům na půl cesty
Poslání:
Poskytnout ubytování na přechodnou dobu
osobám po dosažení zletilosti opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, popřípadě osobám z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro
osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu
odnětí svobody nebo ochranné léčby.
Cílem služby je vedle ubytování:

vytvořit podmínky pro zajištění osobní
hygieny a úklidu

zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, obnovení nebo upevnění
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob,

podpora a pomoc při využívání běžně
dostupných služeb a informačních zdrojů,

sociálně terapeutické činnosti vedoucí
k rozvoji nebo udržení osobních a

sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob.
Cílová skupina: Dívky a chlapci do 26 let.
Kapacita lůžek: 4 lůžka

Pastelka
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Poslání:
Usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu
v životním způsobu dětí a mládeže, ohrožených společensky nežádoucími jevy.
Cílem služby je:

Poskytnutím prostor a vhodných podmínek
vést uživatele k trávení svého volného
času a realizování společensky přijatelných
volnočasových aktivit

Předcházet nebo snížit sociální nebo
zdravotní rizika související se způsobem
života uživatelů cílové skupiny

Zajištění přiměřeného vzdělávání
Cílová skupina NZ:
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Provozní doba:
Pondělí až pátek 08:00–12:00 hod.
děti předškolního věku
Pondělí až pátek 13:00–16:00 hod.
děti školního věku

Mateřské centrum
„Já jsem maminka“
Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
Poslání:
pomáhat rodině s dítětem, u kterého je jeho
vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče
nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Cílem služby je:

Předcházet sociálního vyloučení

Reintegrace sociálně vyloučených rodin do
společnosti

zlepšit schopnosti a dovednosti (sociálně
terap. činnosti)

Posilování návyků a sociální adaptace

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pro rodiče a děti
Cílová skupina: Rodiny s dětmi

Klub „Rodinka“
Klub je určen rodičům pečujícím zejména
o děti předškolního věku za účelem prevence
sociálnímu vyloučení způsobenému déletrvající sociální izolací
V klubu „Rodinka“ mohou rodiče s dětmi
uspokojit své potřeby společenských kontaktů, dochází zde k předávání rodičovských zkušeností, ale zároveň zde může rodina nalézt
profesní uplatnění a rozvoj. Klub se stává pro
rodiče odrazovým můstkem k vlastní veřejné
aktivitě. Podporujeme aktivní trávení volného
13

času rodičů s dětmi a poskytujeme doprovodné služby, které vedou k prevenci sociálního
vyloučení.
Akce, které proběhly v roce 2010

Účast v celostátní Tříkrálové sbírce

Výlet na Matějskou pouť, výlet do
Karlových Varů, sportovní soutěže pro děti

Den dětí, besídky, karnevaly, dětská
olimpiáda

Týdenní tábor v Perštejně

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 2010 podporovali a spolupracovali s námi!

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ústecký kraj, Statutární město Most, Nadace
pomozte dětem, Nadace Dětem T.Maxové,
Nadace T.Kuchařové Krása Pomoci, Potravinová banka , Svaz pacientů ČR, Nadace J&T,
Diecézní charita Litoměřice, Pekárna Duchcov
M.Dvořáková, Květinářství PH –Garp s.r.o.

Azylový dům Duchcov
Azylový dům zahájil svou činnost v polovině července 2005, kdy představitelé města
a Oblastní charity Most podepsali Smlouvu
o nájmu nebytových prostor.
V loňském roce prošlo Azylovým domem
95 uživatelů. Posláním azylového domu
v Duchcově je poskytnout lidem bez přístřeší
ubytování na přechodnou dobu. S každým
uživatelem je na základě jeho individuálních
potřeb a možností sestaven plán pro jeho
znovuzačlenění do společnosti.
Kontaktní adresa:
Nádražní 9/555, Duchcov
Vedoucí střediska:
Holomojová Iveta
E-mailová adresa: holomojova@charitamost.cz
Telefon: 417 533 124
Mobil: 775 713 803
Kapacita Azylového domu: 30 uživatelů,
muži i ženy
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Cílem služby azylový dům je, aby si uživatelé:

udrželi, či obnovili své dovednosti
nezbytné pro běžný způsob života pomocí
aktivizačních činností

získali zaměstnání nebo udrželi své
stávající zaměstnání

získali vhodné bydlení

obnovili příbuzenské či přátelské vztahy

zařídili úřední záležitosti (potřebné
doklady, styk s OSV, ÚP, ČSSZ,…)

vyřešili své závazky u věřitelů

Vánoční večeře
Uživatelé Azylového domu Duchcov se na
vánoční svátky těšili natolik, že s vánoční výzdobou začali už o měsíc dříve. Vyráběli různé
vánoční motivy a ozdoby na okna a do Azylového domu pomalu vcházel duch Vánoc. Vše
završila příprava na štědrovečerní večeři dne
21.12.2010 a hezké; chvíle strávené společně
a svátečně.
Spolupráce:
Bramborárna Bukovice, bistro Hana Duchcov,
drogerie Kamilka – J. Nitsch

Terénní práce v Domě
na půl cesty

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.
V průběhu roku 2010 odešlo z Azylového
domu 5 uživatelů do Domu na půl cesty.

Na konci roku 2008 byl zprovozněn Dům na
půl cesty. Jedná se o sociální bydlení, které je
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českým státním rozpočtem - OP LZZ
Pracoviště projektu: Sociální služby v Ústeckém kraji

15

Noclehárna
Kontaktní adresa:
Nádražní 9/555, Duchcov
Vedoucí střediska:
Holomojová Iveta
E-mailová adresa: holomojova@charitamost.cz
Telefon: 417 533 124
Mobil: 775 713 803
Kapacita: 5 lůžek
Cíl služby:
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 roce 2010 poskytla Noclehárna Duchcov
1138 noclehů 51 uživatelům .Průměrný
věk občanů využívajících tuto službu byl
40 let.

Provoz Noclehárny v roce 2010 byl financován z prostředků MPSV a plateb od klientů..

Azylový dům Osek
Sociální pracovnice: Petra Švagrová, DiS
Tel.:
417 822 161, 775 713 802
e-mail: nikolova@charitamost.cz

Kontaktní adresa:
ul. K. H. Borovského 311, Osek
Vedoucí střediska:
Bc. Světlana Nikolova
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Dům byl otevřen v roce 2002. Jedná se
o dvoupodlažní budovu, která obsahuje 9
pokojů. Pokoje jsou dle velikosti dvou, tři až
čtyřlůžkové. Celková kapacita AD Osek je 25
lůžek. Dům je určen mužům a ženám bez přístřeší od 18 do 80 let.
V případě volné kapacity mohou být v jednom pokoji ubytováni společně manželé.
Poslání
Posláním AD v Oseku je poskytnout lidem
bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu.

S každým uživatelem je na základě jeho individuálních potřeb a možností sestaven plán pro
jeho znovuzačlenění do společnosti.
Cílem služby azylový dům je,
aby si uživatelé:

udrželi, či obnovili své dovednosti
nezbytné pro běžný způsob života pomocí
aktivizačních činností

získali zaměstnání nebo udrželi své stávající
zaměstnání

získali vhodné bydlení

obnovili příbuzenské či přátelské vztahy

zařídili úřední záležitosti (potřebné
doklady, styk s OSV, ÚP, ČSSZ,…)
vyřešili své závazky u věřitelů

Provoz Azylového domu v Oseku v roce 2010
byl financován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost formou Individuálního projektu, který nám poskytnul Ústecký kraj.
Akce, které proběhly v Azylovém domě
Osek v roce 2010:

Účast v celostátní Tříkrálové sbírce

Den otevřených dveří

Návštěva výstavy Velikonočních tradic
(Klášter Osek)

Výlet na Doubravku v Teplicích

Vánoční štědrovečerní večeře

V roce 2010 služeb Azylového domu využilo
71 osob. S uživateli v přímé péči pracovalo 7
zaměstnanců.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českým státním rozpočtem - OP LZZ
Pracoviště projektu: Sociální služby v Ústeckém kraji

Sociální rehabilitace
Realizována na území měst Duchcova
a Oseka u Teplic. Cílem projektu je dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob dlouhodobě nezaměstnaných, osob ohrožených sociálním
vyloučením, osob znevýhodněných na
trhu práce Tato služba je terénní a během
loňského roku jím prošlo 98 osob z Azylových domů v Duchcově a v Oseku.
V rámci programu uživatele služby dokončili opravu fasády hospodářské budovy

sousedící s Azylovým domem v Oseku,
uklízeli kostelní zahradu. Udržovali chodníky v okolí Azylových domů, podíleli se
na úklidu městských prostranství.
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2010
podporovali a spolupracovali s námi:
MPSV, město Osek, město Duchcov, Petr
Michálek, Potravinová banka Praha, Tesco
Stores ČR, Řeznictví, uzenářství – Jaroslav
Radoš, Bramborárna Bukovice, Základní
škola Litvínov – Hamr.
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Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je již tradiční sbírkovou akcí,
která je největší svého druhu. Letošní Tříkrálová sbírka, která v České republice oslavila
10 výročí svého konání, přinesla opět částku, ze které můžeme mnoha lidem pomoci. I letos se sbírky zúčastnili lidé, kteří přišli
a s chutí vyšli do zasněžených a mrazivých
ulic. Dokonce se našli i noví odvážlivci, kteří
přišli s tím, že chtějí pomoci a nevadí jim oslovovat lidi s pokladničkou v ruce. Někdo třeba

nemůže dát do pokladničky 200 korun ze své
peněženky, ale může jít koledovat a do pokladničky nakonec vybere částku i vyšší. Každá bankovka, která plní pokladničku je pro
nás radostí z dosaženého úspěchu.
Letošní sbírka byla pro Oblastní charitu Most
mimořádná tím, že k nám měli přijet dobrovolníci až z dalekého Znojma. Nakonec ale
díky rozmarům počasí a sněhové kalamitě
nepřijeli, přesto jim děkujeme za jejich nabídku, a kdo ví, třeba se to podaří v roce příštím.
V rámci Tříkrálové sbírky bylo v roce 2010 vybráno 92.887,- korun. Koledníci koledovali
na místech, kde Oblastní charita Most působí. Nejvíce skupinek jste mohli potkat v Mostě a Litvínově, ale také v Oseku, Duchcově,
Chomutově, další skupinky potom procházeli
okolní místa, jako je Horní Jiřetín, Braňany,
Jeníkov a Meziboří. V těchto městech koledujeme již několikátým rokem, a tak lidé jsou
většinou vstřícní a ochotní se drobným darem podílet na pomoci potřebným. Chceme
poděkovat všem za pomoc. Bez Vás by se to
nepodařilo.

ESF – realizované projekty 2010
AMARE KHER
Manažer projektu:
Mgr. Eva Čenkovičová
Koordinátor projektu:
Kristián Drapák, kontakt: 603 148 127
Adresa:
Mostecká ul. čp 2050, Litvínov
Od 1.7.2009 realizuje Oblastní charita Most ve
spolupráci s Občanským sdružením Slovo 21
projekt AMARE KHER (NÁŚ DOMOV). Projekt
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řeší sociální integraci a začleňování Romů do
společnosti a na trhu práce s uplatnění rovných
příležitostí. Kapacita projektu je 300 kontaktů
po dobu realizace.
Partner projektu:
Občanské sdružení Slovo 21 – spolupracuje
v oblasti vzdělávání a řídí službu sociální poradny v chomutovské lokalitě.
Průběh
Časová realizace projektu: 1.7.2009 – 30. 6.
2012.

Projekt reaguje na potřeby zhoršující se situace
v konkrétních vyloučených romských lokalitách
v regionu Mostecka, (sídliště Litvínov-Janov,
Most-Liščí vrch a Most okolí „stovky“) a v Chomutově (sídliště Kamenná, Písečná, Zahradní)
v oblasti sociální integrace příslušníků vyloučených Romských komunit. Prioritní lokalitou je
Litvínov-Janov.
Během realizace projektu bude poskytováno odborné sociálně–právní poradenství v sociálních
poradnách včetně služeb mediace, facilitace, budou uspořádány vzdělávací kurzy a víkendy.
Plánovanými dílčími aktivitami projektu je oslovení a diagnostika cílové skupiny, poskytnutí odborných asistencí, motivačně-vzdělávací
workshopy včetně tří vzdělávacích víkendů,
pracovní stáže a pracovní terapie v podobě vyhledávání pracovních míst, poskytování terénní
sociální práce.
V průběhu realizace projektu bude ve spolupráci
se základními školami ve dvou vybraných lokalitách zprostředkováno doučování romských dětí
s cílem získání celého vzdělání základního školství a s možností pokračovat studiem na střední
škole.

PROTIDLUHOVÉ PORADENSTVÍ
Vedoucí projektu:
Mgr. Tatiana Drahošová
Email: drahosova@charitamost.cz
Tel: 775 713 217
Projekt je realizován na území statutárního
města Most a města Duchcov.
Příjemce dotace:
Oblastní charita Most
Partner:
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě
Projekt je zaměřen na finanční poradenství
a prevenci „předluženosti“.
Cílová skupina:
příslušníci sociálně vyloučených romských lokalitách a to v Mostě Liščí vrch („sedmistovky“)

a v Duchcově u Starého nádraží a také v osadě
Stará Gizela.
Projekt v sobě zahrnuje všechny složky prevence - jak primární v práci v nízkoprahovém klubu
Záplata partnera projektu formou osvěty, tak
sekundární v práci s rodinami, kterých se problém narůstajících dluhů již aktuálně týká. Cílem
je minimalizovat zadluženosti jednotlivců i rodin,
ale také zvýšení znalostí a dovednosti v oblasti
trestně právní odpovědnosti a odstraňování nevědomosti nebo neznalosti zákonných norem.
Cílem je takovým situacím předcházet a tam,
kde již nastaly krizové situace, pomoci lidem řešit
negativní důsledky.
Specifickými cíli je poskytování poradenských
služeb se zaměřením na řešení předluženosti,
doprovázení klienta při praktické realizaci stanovených cílů do doby, kdy bude schopen řešit svou situaci samostatně, zvyšování finanční
gramotnosti u mladistvých a mladých dospělých
v rámci preventivního působení klubu Záplata
(spolupráce s partnerem), zvyšování finanční
gramotnosti u osob vracejících se z VTOS, vytvoření a aktivizace skupiny mladých lidí, kteří
budou pozitivně působit na své vrstevníky (peer
aktivisti).
Partner projektu:
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě je
křesťanskou nestátní neziskovou organizací registrovanou u Ministerstva kultury ČR. Vznikla
22. 11. 1999. Je to nízkoprahový
klub, který pokrývá neorganizovaný čas dětí
a mládeže z mostecké lokality Liščí Vrch. Je součástí Komunitního centra Liščí Vrch, které usiluje
o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním
stylu dětí a mládeže, zejména těch, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Úloha partnera:
- Nízkoprahový klub pro děti a mládež Záplata,
vytváří prostor pro setkávání mládeže s aktivizačním pracovníkem a koordinátorem činností,
kteří mají v prostředí, kterému klienti důvěřují a rádi jej navštěvují, možnost působit na ně
v rámci primární prevence možného zadlužení v budoucnosti. Také tady jsou realizovány
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workshopy na předem daná témata jako je
např. význam učení a zaměstnání v předcházení
finančních problémů, jak si umět najít vhodné
zaměstnání a jak v něm setrvat, rizika půjček,
nebezpečí lichvy, důsledky předlužení, jak jinak
uspět, když nemám dost peněz apod., které
budou realizovány spolu s dalšími aktivitami
v rámci peer programu. Práce v Záplatě je cíleně
zaměřená na mládež a mladé dospělé do 26 let.
- Peer programy: Cílem této klíčové aktivity
je vytvoření skupiny peer aktivistů, tedy vrstevnických vzdělavatelů, kteří budou skrze vlastní
bezprostřední zkušenost, kterou nabydou v Záplatě pod vedením kompetentních pracovníků,
předávat svým vrstevníkům především na středních školách, v klubu a v zařízeních, která budou
s projektem spolupracovat. V klubu se peer aktivisté naučí ve workshopech efektivně pracovat
s informacemi, naučí se, jak vést besedu s vrstevníky na vybraná témata.
„Peerů“ bude 10 - 15, scházet se budou v NZDM
Záplata pod vedením aktivizačního pracovníka
3 x do týdne. Výstupem jejich práce bude po 3
měsících 1. beseda, kterou po organizační a formální stránce bude zaštiťovat koordinátor činností a prakticky ji povedou sami peer aktivisté.

JOB 2
Kontakty:
Tel. 476 119 999
Manažer projektu:
Mgr. L. Steiner
E-mail: steiner@charitamost.cz
Koordinátor a kontaktní osoba:
Michaela Lochmanová

e-mail: lochmanova@charitamost.cz
tel.:
773 713 302
Od prosince 2010 realizuje Oblastní charita nový
projekt. Jeho hlavním cílem je aktivizace uživatelů v jejich činnostech směřujících k uplatnění na
trhu práce Realizace: 12/2010 – 11/2012
Aktivity:

Podpora při rekvalifikaci realizovanou v rámci
projektu

Získání praktických zkušeností
v rekvalifikovaném oboru

Poradenská činnost v oblasti zaměstnání
a zaměstnávání

Možnost pracovního uplatnění v naší
organizaci
V rámci projektu JOB2 je provozována poradenská činnost:
Pro přímé spolupracovníky v rámci projektu –
spolupráce pečovatelů a osobních asistentů se
sociálním pracovníkem
Pro další uživatele služby poradny – uživatelé
hledající pomoc a podporu při hledání pracovního uplatnění a při uplatnění oprávněných zájmů
ve spojitosti
Sociální pracovník je pro uživatele služby
k dispozici

pro přímé spolupracovníky projektu: v pondělí
úterý v době od 8:00 do 16:00 hod.

Pro uživatele služeb poradenské činnosti: ve
středu a v pátek v době od 8:00 do 16:00
hod.
V případě potřeby je možné domluvit i termín,
který není pro poradenskou činnost přímo
vymezen.

Projekty AMARE KHER, PROTI DLUHŮM A JOB 2 a jejich stručný popis můžete nalézt
na webové stránce: www.esfcr.cz .
Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií a státním rozpočtem ČR z operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost.
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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
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.

Den Charity
Dne 16.9.2010 proběhla v kulturním domě
akce pod názvem „Společně vážit nové cesty“ , které se zúčastnili zástupci města Duchcova a zahraniční partneři Oblastní charity
Most. Součástí byla vernisáž putovní výstavy

projektu, s Charitním svazem Drážďany a současně byla vyhodnocena pětiletá činnost Azylového domu Duchcov paní vedoucí Ivetou Holomojovou a ředitelkou Oblastní charity Most
Mgr. Evou Čenkovičovou. Hudební rámec tohoto programu zpříjemnil ladnými tóny kytary
pan Jan Mareš, učitel ZUŠ Ivana Kawaciuka.
Putovní výstava potrvá do 30. září a nabídne
prezentaci mezinárodní spolupráce v sociálně
- kulturní oblasti našeho příhraničního regionu, doplněnou výtvarnými díly Elišky a Jaroslava Vodičkových i tvorbou klientů azylového
domu - v rámci projektu EU.

Další aktivity rok 2010
Během realizace projektu mohli zhlédnout putovní výstavu občané města Chomutova od
5.10.2010 v prostorách Městské knihovny.
Náročnou akcí byly oslavy 10 let Oblastní charity Most.
Oblastní charita Most se zapojila v Mostě do
tradiční akce ‚´Říjen pro neziskovky“ pořádané
Magistrátem města Mostu. Celý říjen prezentovala svou činnost v budově Magistrátu formou nástěnek společně s Charitním Svazem
Drážďany a dne 13.10.2010 se zapojila do prezentační akce neziskových organizací v Mostě v v Obchodním domě Central. Veřejnost
tak informovala o své dobrovolnické činnosti
a o projektu „Společně vážit nové cesty…“
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Během roku 2010 se vícekrát setkali dobrovolníci a zaměstnanci Charitního svazu Drážďany
a Oblastní charity Most. Byla pořádána společná školení, výměna zkušeností v péči o zdravotně postižené, seniory, uživatelé poradenských
služeb.
Partneři se společně prezentovali 29.5. 2010 na
tradičním Trhu kultur v Pirně, na jednom ze setkání navštívili i potencionálního institucionálního partnera Hospic Most, koordinátoři projektu
se setkali s novým institucionálním partnerem
Diakonií v Dipoldiswalde.
VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V SOCIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ PRÁCI A SETKÁVÁNÍ RODIN,
KTERÉ POTŘEBUJÍ POMOC V SOCIÁLNÍ
OBLASTI
Oblastní charita Most ukončila o prvním červnovém víkendu r. 2010 dvouletý projekt s Lidovou solidaritou Freiberg, na němž se podílela všechna její střediska v regionu. Jednalo se
o setkávání sociálně znevýhodněných dětí a rodin z českého a německého příhraničí, ale i odborné semináře a kulturní poznávání určená
zaměstnancům i dobrovolníkům obou institucí.
V rámci tohoto projektu se uskutečnila řada
pěkných akcí v Mostě, Oseku i v
německých městech Freiberg a Flöha či přímo
v lůně Krušných hor. Tak tomu bylo i v posledním případě, kdy se třicetičlenná česko-německá skupina rodin s dětmi setkala v krušnohorských lesích v zařízení Jugendherberge
Hormersdorf.
Společně jsme poznávali přírodu, v horském potoce nacházeli polodrahokamy, které jsme pod
odborným vedením brousili, leštili a vyslechli
k tomu i přednášku o mineralogii. Dovádění na

hřišti a u táboráku zakončilo program prvního
dne.

AKTIVNÍ PARTNERSTVÍ

Kmotrovská smlouva se ZŠ vévody
Heinricha v Marienbergu
V r. 2010 pokračovalo partnerství
se Základní školou vévody Heinricha
v Marienbergu. V jejím rámci se děti našich
nízkoprahových zařízení setkali se žáky
partnerské školy a proběhlo jedno setkání
pedagogů.

Německý červený kříž, Okresní svaz
Bautzen
Vzájemná setkávání, výměna zkušeností,
odborné exkurze, odborná podpora

ABID Marienberg
Pravidelná účast dětských komunitních
klubů na Integrativních sportovních hrách
v Marienbergu

Muldentálský spolek Umění Intarzie
Sörnzig
Vzájemné poznávání v kulturně-sociální
oblasti, odborná setkávání, společné akce

Církevní obec církve Evangelickélutherské Annaberg
Vzájemné poznávání, ekumenická, kulturní
a sociální spolupráce

Diakonické dílo Freiberg, Azylový dům
pro ženy s dětmi, Charita, Rodinné
centrum
Spolupráce, výměna zkušeností, exkurze,
odborná podpora

Kulturní a umělecký spolek Oederan
Vzájemné kontakty v kulturní oblasti,
studijní pobyt, spolupráce

Domovské obce okresu Brüx/Most se
sídlem v Erlangen
Přeshraniční spolupráce v oblasti církevní,
sociální a vzdělávací

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
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Partnerství v projektech v roce 2010
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
Hlavním cílem projektu bylo podpořit sociální
integrací příslušníků romské lokality Litvínov
– Janov a odstranit bariéry v jejich přístupu
k zaměstnání.
Oblastní charita Most v projektu provozovala
v Litvínově-Janově pro cílovou skupinu speciální poradenské pracoviště HELP DESK. Projekt byl ukončen na podnět příjemce dotace
k 31.8.2010.

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.

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.

MINIŠKOLKA V KCR
Příjemce dotace:
Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální
práci, ul. K. Marxe 798/7, 434 01 Most

Výše uvedené projekty jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Hospodářská bilance za rok 2010
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. )

2 896

Spotřeba energie, vodné, stočné, odpady

1 192

Opravy a udržování
Cestovné, výlety
Strava v Azylových domech, Občerstvení dětem, pohoštění
Nájemné
Poštovné, kolky
Telefonní poplatky, internet, spoje

64
320
239
1 007
3
423

Školení a semináře

95

Vstupenky, doprava na aktivity uživatelů služeb

71

Ostatní služby
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní sociální zákonné náklady
Ostatní provozní a finanční náklady (pojistné, DPH)

1 941
13 274
4 408
21
226

Bankovní poplatky

92

Odpisy

65

Poskytnuté příspěvky a dary
Celkem

39

26 376

Příjmy:
Tržby za vlastní výkony
Tržby za služby ostatní

3 193
249

Dotace ministerstvo a ESF

9 131

Dotace Ústecký kraj a plnění veřejné zakázky

9 532

Dotace obce

1 135

Ostatní dotace ÚP

659

Dotace Cíl 3

739

Ostatní výnosy

994

Dary tuzemské

1 141

Celkem
Celkem zisk/ztráta:
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26 773
397

Kontakty pro rok 2010
Ředitelka Oblastní charity Most
a sekretariát
Aministrativní 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
Sociální rehabilitace v Mostě, šicí dílna
P. Jilemnického 2457, 434 01 Most
mobil: 775 713 304
Azylový dům Osek
Sociální rehabilitace Osek a Duchcov
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

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
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Khamoro
Jiráskova ul. 5338, 430 04 Chomutov
Sociální poradna
Terénní sociální poradenství
Jiráskova ul. 5338, 430 04 Chomutov
Sociální poradna Litvínov
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Terénní programy
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

