Výroční zpráva 2012

Oblastní charita
Most

Úvod
Oblastní charita Most Vám předkládá Výroční zprávu za rok 2012. Snahou je podat stručné
a výstižné informace o rozsáhlé činnosti naší organizaci tak, aby byly podkladem nejen ke
statistickým údajům, ale i dokumentem inspirujícím ty, kteří chtějí se do pomoci druhým zapojit.
Pomůckou může být i pro občany, kteří hledají pomoc ve své nepříznivé životní situaci.
Oblastní charita Most je nestátní nezisková - církevní organizace. Poskytuje humanitární a
sociální pomoc na území Ústeckého kraje. V roce 2012 k tomu přibyl i kraj Liberecký. Její
střediska a zařízení najdete v Mostě, v Chomutově, Litvínově a v Litvínově-Janově, v Jirkově,
v Tanvaldu, v Duchcově, v Oseku u Teplic, v Zákupech a v Náhlově na Českolipsku.
Při pomoci bližním usilujeme o kvalitu našich služeb, abychom naplňovali legislativní
požadavky ale i požadavky prostého lidského porozumění k lidem nacházejícím se v nepříznivé
životní situaci.
V roce 2012 jsme pomáhali opakovaně nebo jednorázově více než dvěma tisícům lidí.
Ubytováním, odborným poradenstvím, asistencí, pečováním, sociální aktivizací, oblečením i
humanitární potravinovou pomocí. Oblastní charita Most svou činnost v roce 2012 realizovala ve
dvanácti sociálních službách podle Zákona 108/2006 Sb., v 21 zařízeních Ústeckého a
Libereckého kraje. Realizovala pět projektů podpořené EU (z toho dva z přeshraničního programu
Cíl3) a ve dvou projektech byla partnerem. V organizaci pracovalo přes osmdesát zaměstnanců a
pomáhalo 13 dobrovolníků.
Děkujeme všem, kteří jste s námi v roce 2012 spolupracovali, přispěli finančně, materiálně i
svou dobrovolnou činností a službou. Děkuji taktéž všem zaměstnancům Oblastní charity Most,
jejichž úsilí bývá nelehké. Spolu s nimi věřím, že se nám v oblasti pomoci bližnímu podařilo také
letos přispět k tomu, aby svět okolo nás byl o něco lepší...
Mgr. Eva Čenkovičová,
ředitelka Oblastní charity Most

Mapa činnosti:
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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: děkan Grzegorz Czyzewski,
Mgr. Leo Steiner, Ing. Stanislav Kostiha,
Mgr. Petr Fadrhons.

PŮSOBNOST
Most

-
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Komunitní centrum pro děti a
mládež ze sociálně slabých rodin
Sovička
Sociálně aktivizační služby pro
rodiče s dětmi Rozmarýnek
Pečovatelská služba
Domácí osobní asistence
Centrum sociálního poradenství
Terénní programy v komunitách
ohrožených sociálním vyloučením
Středisko podporovaného
zaměstnání - Šicí dílna - sociální
ekonomika
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením ve městě Most
Rodinné centrum Petrklíč
Sociálně rehabilitační programy

-

Projekt JOB2
Protidluhové poradenství Most
Společně vážit nové cesty

Chomutov
- Odborné sociální poradenství –
Sociální poradna Chomutov, Jirkov
- Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Khamoro
Litvínov
-

Odborné sociální poradenství –
Sociální poradna Litvínov
Odborné sociální poradenství –
Sociální poradna Janov
Terénní programy
Aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež v Janově Domino
Projekt Amare Kher
Projekt Amare Roma

Duchcov
- Azylový dům pro ženy a muže
- Noclehárna Duchcov
- Sociální protidluhové poradenství
- Pečovatelská služba
- Odborné sociální poradenství
Osek

-

Azylový dům pro ženy a muže
Centrum Rodina v tísni – pro matky
s dětmi
Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež „Pastelka“
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi „Já jsem maminka“
Poradenství pro náhradní rodinnou
péči
Dům na půl cesty
Pečovatelská služba

Liberecko
- Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež „Tanvald“ ve Smržovce
- Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež „Zákupák“ v Zákupech
Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež „Drak“ v Náhlově
- Odborné sociální poradenství –
Sociální poradna Tanvald

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička
Adresa:

Petra Jilemnického 2459
434 01 Most
Vedoucí :
Jana Štiková, Dis
Soc. pracovník: Martina Jáchymová, DiS.
E-mail:
stikova@charitamost.cz
Tel. :
+ 420 775 713 301
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
poskytuje ambulantní služby dětem a
mládeži ohroženými společensky
nežádoucími jevy.
Poslání
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.
Cílová skupina:
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let,
ohrožená společensky nežádoucími jevy
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.

Aktivity/činnosti:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační
Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí

Pravidelné činnosti zařízení Sovička jsou
obohaceny organizováním jednorázových akcí a
aktivit pro děti.
Akce 2012:
Tříkrálová sbírka
Návštěva kina
Den pro celou rodinu na Matyldě
Letní tábor v Pernštejně
Dopravní hřiště Most
Návštěva divadla
Cesta vody – Litvínov
Pravidelné pohybové pátky v tělocvičně
Návštěva aquadromu
Výlet na Benedikt
Dny otevřených dveří
Návštěva Úřadu práce
Návštěva Městské policie
Výlety na Hněvín
Návštěva zámku Jezeří
Návštěva Aero klubu Braňany
Lampionový průvod
Výlet do Prahy – Policejní muzeum
Zpívání v Astře
Ping-pongové turnaje
Účast na celonárodní výtvarné soutěži
Mikulášská nadílka
Vánoce v Sovičce
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DOTACE 2012
MPSV
Krajský úřad
Magistrát města Mostu
Nadační fond Albert
Gumotex Automotive, s.r.o.
SPOLUPRÁCE 2012
Pekařství Oertelt
JIP – papírny Větřní
Úřad práce Most
Člověk v Tísni Bílina
Věznice Bělušice
Klub Kiwanis Most
Domov pro seniory Astra Most
Městská policie Most
Salesiánské středisko Štěpána Trochty
Vyšší odborná škola ekonomická,
sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola, Most, příspěvková
organizace
Střední odborná škola, InterDACT
Most, s.r.o.
V roce 2012 prošlo zařízením 82 dětí a
proběhlo celkem 2 952 intervencí. Současně
zařízením prošlo 32 studentů/praktikantů
středních, vyšších a vysokých škol (Most,
Teplice, Ústí nad Labem), kteří si zde plnili
své průběžné a souvislé praxe. Nesmíme
opomenout také 2 dobrovolníky.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozmarýnek
Adresa:
Vedoucí:
E-mail:
Telefon:

Petra Jilemnického 2459
434 01 Most
Jana Štiková
hubackova@charitamost.cz
+ 420 775 713 301

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.
Cílová skupina:
- mladí dospělí (19 – 26 let) s dětmi
- dospělí (27 - 64) s dětmi
Kapacita zařízení: 30 osob
Provozní doba: ambulantní část
Po,st, pá od 10:00 do 12:00
Po,st
od 15:00 do 17:00
terénní část
po–pá od 8:00 do 16:00
kancelář terénních pracovníků:
- Fr. Malíka č.p. 973, 434 01Most
Aktivity/činnosti:
sociální
výtvarné
hudební
dramatické
rukodělné
aktivizační
vzdělávací
výchovné
kulturní

Akce 2012:
Návštěva kina
Nácvik pohádky
Návštěva divadla
Návštěva Magistrátu města Most v
rámci výstavy „Měsíc neziskových
organizací“
Květen pro veřejnost
Návštěva aquadromu
Dny otevřených dveří
Kulaté stoly
Výlety na Benedikt
Přednášky: „Protidluhová poradna“
„Posilování rodinných vztahů“
Procházky po okolí
Pečení vánočního cukroví
Barevný den – rozloučení se
školním rokem
Den pro celou rodinu na Matyldě
Spolupráce 2012
Potravinová banka Praha
Krušnohorské centrum pro rodinu a
sociální péči
Magistrát města Most – sociální
odbor, odbor péče o dítě
Městská policie Most
Salesiánské středisko Štěpána
Trochty
Vyšší odborná škola ekonomická,
sociální a zdravotnická
Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola, Most,
příspěvková organizace
Střední odborná škola, InterDACT
Most, s.r.o.
V roce 2012 prošlo našimi sociálními službami
ambulantně i terénně 86 uživatelů , proběhlo
90 kontaktů a 357 intervencí.

5

Středisko asistenčních služeb
Adresa:
Fr. Malíka 973, 434 01 Most
Vedoucí a sociální pracovník: Michaela
Lochmanová
E-mail:
lochmanova@charitamost.cz
Telefon:
+420 775 713 302
Poskytované služby:
Pečovatelská služba ve městech Most,
Osek a Duchcov
Domácí osobní asistence v Mostě a na
Teplicku
Terénní programy určené rodinám
ohrožených sociálním vyloučením
Centrum sociálního poradenství
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením ve
městě Most

V naší pečovatelské službě je pro nás důležitý
vlídný a přátelský přístup k uživateli a naše
spolupráce s uživatelem se často přemění v
přátelství, které nestojí na poskytování služby,
ale na vzájemných sympatiích mezi
pečovatelkou a uživatelem.
Ve městech Most, Osek a Duchcov, v nichž
jsme v loňském roce poskytovali uživatelům
naše služby, jsme spolupracovali s celkem
více jak třemi desítkami uživatelů.

Domácí osobní asistence
Cílem této služby je pomoc uživateli k
soběstačnosti při jeho setrvání v jeho
přirozeném prostředí, tedy v jeho domácnosti,
a zachování jeho životního stylu. Uživateli této
služby jsou především lidé staršího věku, kteří
vhledem ke svému zdravotnímu stavu
potřebují pomoc při zvládání běžných
Pečovatelská služba
každodenních úkonů jako jsou osobní hygiena,
Pečovatelskou službu provozuje Oblastní
podávání léků, domácí práce, úklid, nákup,
charita Most od roku 2007. Tato služba si
klade za cíl pomáhat tam, kde si uživatel není atp.
Naším úkolem je také naše uživatele motivovat
jistý svými fyzickými schopnostmi. U
k aktivnímu přístupu k životu a k identifikování
pečovatelské služby to znamená pomoc
vlastních cílů i dílčích postupů k jejich
především osobám seniorského věku v
oblastech, jakými jsou např. pomoc s úklidem naplnění. Díky takové spolupráci s osobním
v domácnosti, pomoc při nákupu, doprovody k asistentem je možné cílů uživatele postupně
dosahovat a upevňovat jejich pocit
lékařům či po pochůzkách, nebo pomoc při
sebevědomí a vlastních schopností.
přípravě a podávání pokrmů aj.
Pečovatelská služba není pouze o poskytnutí Uživatelům poskytujeme pomoc a podporu
také při jejich návštěvách zdravotních zařízení,
nasmlouvaných služeb, ale také o pochopení
při vyřizování úředních záležitostí a
uživatele a navození přátelské a přívětivé
doprovázíme je při běžných procházkách.
atmosféry.
Osobní asistentka není pouze pracovníkem,
Cílem činnosti našich pracovníků je
ale často je pro uživatele zprostředkovatel
podporovat a posilovat v uživatelích pocit
soběstačnosti a zajištění jejich potřeb v takové sociálního kontaktu s dalšími lidmi.
Mezi osobním asistentem a uživatelem často
míře, aby mohli co nejdéle a spokojeně žít v
vzniká dobrý a přátelský vztah, který je pro
prostředí jim vlastní.
uživatele zdrojem bezpečí, psychické podpory
a jistoty.
Terénní programy určené rodinám
ohrožených sociálním vyloučením
Tato služba je poskytována členům cílové
skupiny, kteří nejsou zcela integrováni ve
společnosti, žijí v sociálně vyloučených
lokalitách nebo jsou na pokraji sociálního
vyloučení, ale vlastní aktivitou se snaží
neproblubovat své sociální vyloučení a naopak
se snaží získávat nové sociální schopnosti a
dovednosti pro začlenění do širšího okruhu
společnosti.
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Úkolem našich terénních pracovníků, kteří se
pohybují přímo ve vyloučených lokalitách, je
kontaktování členů cílové skupiny a následná
spolupráce s těmito uživateli.
Aktivity pracovníků jsou cílené ke zlepšení
péče o děti, vytvoření lepších podmínek k
jejich vývoji. Terénní pracovník se ve
spolupráci s uživatelem snaží o obnovení
základních funkcí rodiny, které by tato měla
plnit a zároveň pracuje na schopnosti rodiny
být nezávislá na pomoci pracovníka.
Vedle spolupráce s rodinou, ve které se snaží
dětem vytvořit nové sociální možnosti, se
pracovníci také samozřejmě snaží pracovat s
dospělými členy rodiny, kterým nabízí
vzdělávací aktivity či pomoc při orientaci v
systémech sociální pomoci.
V rodině působí terénní pracovník, jako
preventista sociálně patologických jevů jakými
jsou kriminalita mládeže, drogová či jiná
závislost atp. Snaží se působit, na všechny
členy rodiny a otevřít jim naděje a lepší výhled
na uplatnění ve společnosti.
Kluby pro matky s dětmi
Tyto kluby jsou pro naše uživatelky možností
rozšíření jejich sociálních kontaktů a také
zlepšení některých schopností a dovedností.

Při klubových aktivitách se často zaměřujeme
na výtvarné a aktivizační činnosti jakými jsou:
práce s hlínou, ubrousková technika, malování
na hedvábí, výroba tematických dekorací a
další. Naším cílem je umožnit uživatelům
navázat nové sociální kontakty nejen mezi
dospělými uživateli, ale také mezi dětmi, které
nová přátelství mohou provázet i celý zbytek
jejich života. Naše uživatelky fungují více jako
svépomocná skupina, která se schází cca 3x
do měsíce dle potřeby. Činnosti klubu jsou
vždy ve spolupráci s uživateli připravovány na
několik setkání dopředu.
Kromě zájmových aktivit pořádáme pro
uživatele také přednášky, které reagují např.
na změny v zákonech a jejich dopad na
uživatele služby.
Centrum sociálního poradenství
Centrum poskytuje odborné sociální
poradenství. Jeho služeb může využít každý,
kdo se ocitl v nepříznivé sociální situaci, kterou
není schopný řešit vlastními silami, nebo s
pomocí svých blízkých. Služby jsou
poskytovány bezplatně, nestranně a diskrétně
a v roce 2012 poskytlo naše centrum, obdobně
jako v roce předchozím na tisíc informací těm,
kteří nás v našem Centru navštívili, nebo nás
kontaktovali telefonicky či e-mailem.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením ve městě
Most
Tato služba je poskytovaná především
ambulantně a to jedenkrát týdně v prostorách
Střediska asistenčních služeb. Setkávají se tu
především lidé se zdravotním postižením a
dobrovolníci. Tito dávají našim uživatelům
pomocí připravovaných aktivit možnost rozšířit
své sociální i motorické dovednosti. Tito naši
uživatelé, kteří se sami pojmenovali jako
Veselí mostečtí občané, jsou především mladí
dospělí lidé s různým zdravotním postižením.
Dobrovolníci, kteří podporují tuto naši činnost,
se aktivně zapojují do příprav a realizace
veškerých aktivit a přinášejí do našeho
programu nový rozměr a rozšiřují možnosti
uživatelů nejen v sociální oblasti.
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“.
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Dobrovolnictví
V roce 2012 se naší organizaci podařilo
zaregistrovat naše dobrovolníky u Ministerstva
vnitra jako dobrovolnickou službu, která v
následujícím roce, tedy 2013 ponese heslo
„Dobrovolnictví s úsměvem“. Díky
dobrovolníkům je v naší organizaci
vykonáváno mnoho dobrého a nás velice těší,
že s námi naši dobrovolníci spolupracují již
několikátý rok.
Všichni jim z celého srdce děkujeme.

Středisko společné soužití
Adresa:
Vedoucí:
Telefon:
E-mail:

Ruská 945,
436 01 Litvínov 1
Kristián Drapák
+420 603 148 127
drapak@charitamost.cz

Středisko Společné soužití se stalo součástí
Oblastní charity Most od 1. ledna 2008.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
„Domino“
Adresa:
Školská 125,
435 42 Litvínov 8,
Vedoucí:
Kristián Drapák
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Telefon:
+420 775 713 301
Cílová skupina: Děti a mládež od 6 – 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy
Kapacita:
25 dětí
Počet uživatelů v roce 2012: 211 uživatelů
Zařízení je otevřeno každý všední den od 11:00
do 19:00 hod.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Domino se zaměřuje na děti školního věku ze
sociálně znevýhodněného prostředí v oblasti
Litvínov- Janov. Navštěvují jej především děti z
rodin s nejnižšími příjmy. Tento klub funguje již
od roku 2009.
-
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Cíle:
- poskytnout 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.
Pravidelné činnosti klubu jsou obohaceny
organizováním jednorázových akcí a aktivit pro
děti i jejich rodiče.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
„Khamoro“
Adresa:
Vedoucí:
E-mail:
Telefon:

Cílová skupina:
Děti a mládež od 6 – 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy
Kapacita:
12 dětí
Počet uživatelů v roce 2012: 50 uživatelů

Jiráskova 5338,
430 03 Chomutov
Kristián Drapák
drapak@charitamost.cz
+420 603 148 127

Cílová skupina: Děti a mládež od 6 – 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy
Kapacita: 15 dětí
Počet uživatelů v roce 2012: 178 uživatelů
Zařízení je otevřeno každý všední den od 11:00
do 19:00 hod.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Khamoro se zaměřuje na děti školního věku ze
sociálně znevýhodněného prostředí města
Chomutova. Navštěvují nás především děti z
rodin s nejnižšími příjmy. Klub funguje již od
roku 2009.
NZDM Khamoro se nachází v lokalitě, kde
vznikla migrací nová sociálně vyloučená
lokalita. V této lokalitě je naše zařízení s
druhem této služby ojedinělé.
Pravidelné činnosti NZDM Khamoro jsou
bohaceny organizováním i hudebních a
jednorázových akcí a aktivit pro děti i jejich
rodiče.
Děkujeme těm, kteří nás v roce
podporovali a spolupracovali s námi:
Město Chomutov
Hájek vše za 39,-Kč
Federace potravinové banky
Společnost Nestlé
Globus –centrála Praha
Unicredit bank
Firma Tron
Billa
Společnost E-MAI
Palmer Capital Central European
Properties, a.s.

Zařízení je otevřeno každý všední den od 13:00
do 19:00 hod.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Tanvald se zaměřuje na děti školního věku ze
sociálně znevýhodněného prostředí města
Tanvaldu a okolí. Navštěvují nás především
děti z rodin s nejnižšími příjmy. Klub funguje již
od listopadu 2011.
Nizkoprahové zařízení Tanvald se nachází
poblíž sociálně vyloučené lokality, tím je velmi
dobře dostupné pro uživatele z těchto lokalit.
NZDM Tanvald má jako jedno z mála našich
zařízení vytvořen
taneční soubor dětí
„BENGALA ČHAJA“, který vyhrál spoustu
soutěží a byl vytvořen na základě podnětu
mládeže z toho zařízení. Uživatelé si sami
zajišťují choreografii, návrhy kulis a hudební
doprovod..
Pravidelné činnosti klubu jsou obohaceny
organizováním jednorázových akcí a aktivit pro
děti i jejich rodiče.

Děkujeme těm, kteří nás v roce 2012
podporovali a spolupracovali s námi:
Město Tanvald
2012
Liberecký kraj v rámci veřejné zakázky v
rámci IP 1 OPLZZ
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a
státním rozpočtem ČR z operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
„Tanvald“
Adresa:
Vedoucí:
E-mail:
Telefon:

Hlavní 1309,
468 51 Smržovka
Kristián Drapák
drapak@charitamost.cz
+420 603148 127
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
„Zákupák“
Adresa:
Mimoňská 203,
Zákupy 471 23
Vedoucí:
Kristián Drapák
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Telefon:
+420 603 148 127

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
„Drak“
Adresa:
Náhlov 128,
Náhlov 463 52
Vedoucí:
Kristián Drapák
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Telefon:
+420 603 148 127

Cílová skupina:
Děti a mládež od 6 – 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy
Kapacita:
10 dětí
Počet uživatelů v roce 2012: 50 uživatelů
Zařízení je otevřeno každý všední den od
13:00 do 19:00 hod.

Cílová skupina:
Děti a mládež od 6 – 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy
Kapacita:
12 dětí
Počet uživatelů v roce 2012: 50 uživatelů
Zařízení je otevřeno každý všední den od 11:00
do 19:00 hod.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Zákupák se zaměřuje na děti školního věku ze
sociálně znevýhodněného prostředí města
Zákupy a okolí. Navštěvují nás především děti
z rodin s nejnižšími příjmy. Klub funguje již od
listopadu 2011.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Drak
se zaměřuje na děti školního věku ze sociálně
znevýhodněného prostředí v Náhlově a okolí
Navštěvují nás především děti z rodin s
nejnižšími příjmy. Klub funguje již od listopadu
2011.

NZDM Zákupy se nachází v obci Zákupy, která
je obklopena krásnou přírodou a místním
koupalištěm, které naši uživatelé navštěvují v
letních měsících. Toto zařízení má úspěch se
zaměstnáváním našich uživatelů. V roce 2012
se podařilo zaměstnat 3 uživatele.

NZDM Drak se nachází ve velmi uzavřené
vyloučené
lokalitě.
Jsme
jediným
poskytovatelem sociálních služeb v daném
místě tohoto typu. Naše zařízení poskytuje pro
uživatele jedinečné možnosti využití volného
času či nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a
sociální ochranu během pobytu v zařízení a
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2012 podmínky pro realizaci osobních aktivit.
podporovali a spolupracovali s námi:
Zajímavostí je, že po otevření našeho zařízení
Obec Zákupy
se snížila kriminalita mládeže žijící v tomto
Liberecký kraj v rámci veřejné zakázky místě. Což vnímáme velmi pozitivně, že zařízení
v rámci IP 1 OPLZZ
je přínosné a naše práce má pozitivní dopad na
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a uživatele.
státním rozpočtem ČR z operačního programu
Pravidelné činnosti klubu jsou obohaceny
lidské zdroje a zaměstnanost.
organizováním jednorázových akcí a aktivit pro
děti i jejich rodiče.
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2012
podporovali a spolupracovali s námi:
Město Ralsko
Liberecký kraj v rámci veřejné zakázky v
rámci IP 1 OPLZZ
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a
státním rozpočtem ČR z operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost.
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Aktivizační služby pro rodiny dětmi v
Litvínově
Adresa:
Ruská 948,
434 03 Litvínov
Vedoucí:
Kristián Drapák
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Telefon:
+420 775 713 220

Odborné sociální poradenství – Sociální
poradna Litvínov
Adresa:
Ruská 945,
436 01 Litvínov
Vedoucí:
Kristián Drapák
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Telefon:
+420 775 713 220

Cílová skupina:
Děti a mládež od 6 – 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy

Odborné sociální poradenství je poskytováno
ambulantní formou v kanceláři a to formou
osobní konzultace, telefonického kontaktu,
elektronickou poštou a poštovní zásilkou.
Sociální poradna se nachází blízko sociálně
vyloučené lokality a ubytovny.

V roce 2012 mělo zařízení 68 uživatelů, 226
kontaktů a 623 intervencí.
Zařízení je otevřeno každý všední den od 8:00
do 16:00 hod.
Matkám (rodinám) je poskytováno základní
sociální poradenství, vzdělávání atd. Služba
umožňuje rodinám s dětmi vyjít z izolace, kam
se celodenní péčí o děti dostávají.
Činnosti:
poskytování základního sociálního
poradenství
organizace výchovných a vzdělávacích
aktivit a činností
poskytnutí hlídání dětí v úřední době
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
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2012
podporovali a spolupracovali s námi:
Město Litvínov
Ústecký kraj v rámci veřejné zakázky v
rámci OPLZZ

Provoz: všední den od 8:00 – 16:00 hod.
Počet uživatelů za r. 2012:
68
Počet intervencí/kontaktů za r. 2012: 427
Odborné sociální poradenství – Sociální
poradna Janov
Adresa:
Hamerská,258
435 42 Litvínov
Vedoucí: Kristián Drapák
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Telefon: +420 775 713 220
Sociální odborné poradenství se poskytuje v
rámci poradenských center v rámci projektu
Amare Roma. Poradenství je poskytováno
ambulantní formou v kanceláři a to formou
osobní konzultace, telefonického kontaktu,
elektronickou poštou a poštovní zásilkou.
Poradenství je především zaměřeno na podporu
zaměstnanosti a možnosti přístupu uživatelů k
novým informacím.
Provoz:
všední den od 8:00 – 16:00 hod.
Počet uživatelů za r. 2012:
261
Počet intervencí/kontaktů za r. 2012: 570
Služba byla v roce 2012 podpořena z finančních
zdrojů v Rámci projektů Amare Roma a Amare
Kher a z MPSV České republiky
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Odborné sociální poradenství – Sociální
poradna Chomutov, Jirkov
Adresa poradny 1:17. Listopadu 5461
430 04 Chomutov
Adresa poradny 2:Zahradní 5321
430 05 Chomutov
- registrována od 1.8.2012

Terénní programy

Vedoucí :
E-mail:
Telefon:

Provoz: všední den od 8:00 – 16:00 hod.
Počet uživatelů za r. 2012: 144
Působnost: terénní služba poskytována dle
potřeb uživatelů na území města Osek,
Duchcov, Litvínov a Chomutov

Kristián Drapák
drapak@charitamost.cz
+ 420 775 713 219

Adresa:
Vedoucí:
E-mail:
Telefon:

Ruská 945
436 01 Litvínov
Kristián Drapák
drapak@charitamost.cz
+ 420 775 713 220

Provoz poradna 1: všední den od 8:00 – 12:00
hod.
Provoz poradna 2: všední den od 8:00 – 12:00 Cílovou skupinou jsou děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy, etnické
hod.
menšiny, osoby v krizi a osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách. Terénní programy
Odborné sociální poradenství je poskytováno
pomáhají lidem, kteří se ocitli v nepříznivé
ambulantní formou v kanceláři a to formou
sociální situaci. Pomoc těmto lidem je nabízena
osobní konzultace, telefonického kontaktu,
tak, aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími
elektronickou poštou a poštovní zásilkou.
metodami pomoci. Dílčím cílem je zlepšení
Poradna č.1 byla do 31.5.2012 financována z
vztahů mezi rodinami a jedinci žijícími v dané
projektů Amare Kher a od 1.8.2012 jsou obě
komunitě, podpora a pomoc při zlepšování
poradny podpořeny v rámci projektu Amare
prostředí, prevence sociálně patologických
Roma, který probíhá do roku 2015.
jevů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a
Služba je poskytována každý všední den od
státním rozpočtem ČR z operačního programu
8:00 do 16:00 hod.
lidské zdroje a zaměstnanost.
Odborné sociální poradenství – Sociální
poradna Tanvald
Adresa:
Vedoucí:
E-mail:
Telefon:

Hlavní 1309,
Tanvald 468 41 Smržovka
Kristián Drapák
drapak@charitamost.cz
+ 420 775 713 220

Počet uživatelů za r. 2012: 10
Počet intervencí za rok. 2012: 22
Odborné sociální poradenství v Tanvaldu bylo
otevřeno v prosinci 2012. Sociální poradna je
našim čtvrtým zařízením v Libereckém kraji. V
rámci poradny je poskytováno ambulantní
poradenství a to formou osobní konzultace,
telefonického kontaktu, elektronickou poštou a
poštovní zásilkou.
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Děkujeme těm, kteří nás v roce 2011
podporovali a spolupracovali s námi:
Ústecký kraj v rámci veřejné zakázky v
rámci OPLZZ
Město Chomutov
Město Litvínov
Vše za 39
Nestlé
Potravinová banka
Billa spol s.r.o

Projekt Amare Kher
Manažer:
Mgr. Eva Čenkovičová
Koordinátor: Kristián Drapák
Adresa :
Ruská 945,
436 01 Litvínov
Telefon :
+ 420 603 148 127
E-mail :
drapak@charitamost.cz
Projekt Amare Kher (Náš Domov) je zaměřen
na sociální integraci, začleňování Romů do
společnosti. Partnerem je Občanské sdružení
Slovo 21. Projekt byl úspěšně završen k
30.6.2012.

Projekt reaguje na potřeby zhoršující se situace
v konkrétních vyloučených lokalitách v regionu
Mostecka, především na sídlišti v litvínovském
Janově, dále v oblasti Most-Liščí vrch a Most okolí "stovky", Chomutov - sídliště Kamenná,
Písečná a Zahradní.

Ústecký kraj v rámci veřejné zakázky v
rámci OPLZZ
Město Chomutov
Město Litvínov
Vše za 39
Nestlé
Potravinová banka
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a
státním rozpočtem ČR z operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost.
Projekt Amare Roma
Manažer:
Mgr. Eva Čenkovičová
Koordinátor: Kristián Drapák
Adresa :
Ruská 945, 436 01 Litvínov
Telefon :
+ 420 603 148 127
E-mail :
drapak@charitamost.cz
Kapacita: 325 osob projektu
Projekt Amare Roma
(Naši Romové) je
zaměřen na sociální integraci, začleňování
Romů do společnosti, je pokračováním projektu
Amare Kher a jeho realizace byla zahájena
1.7.2012.
Projekt reaguje na potřeby zhoršující se situace
v konkrétních vyloučených lokalitách v regionu
Mostecka, především na sídlišti v litvínovském
Janově, dále v oblasti Jirkova- lokality
Březenec, Ervěnice, Vinařická", Chomutov sídliště Kamenná, Písečná a Zahradní.

Konkrétní pomoc spočívá v odborném sociálněprávním
poradenství,
mediaci, facilitaci,
vzdělávací
kurzech,
pracovních
stážích a
Konkrétní pomoc spočívá v odborném sociálněterapiích.
právním poradenství, mediaci, facilitaci,
vzdělávací kurzech, pracovních stážích a
Počet podpořených osob – celkem za rok 2012
terapiích.
: 100
Počet
úspěšných
absolventů motivačních kurzů
Počet podpořených osob – celkem za rok 2012:
a víkendů: 8
76
Počet úspěšných absolventů motivačních kurzů Projekt je spolufinancován Evropskou unií a
státním rozpočtem ČR z operačního programu
a víkendů: 35
lidské zdroje a zaměstnanost.
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2012
podporovali a spolupracovali s námi:
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Sociálně rehabilitační programy
Adresa:

Petra Jilemnického 2457,
434 01 Most
Alena Lencová,
lencova@charitamost.cz
+ 420 775 713 304

Okruhy osob, pro které je služby určena: mladí dospělí
(19 – 26 let) a
dospělí (27 – 64 let).
Vedoucí:
Zaměstnanci zařízení se spolu s uživateli snaží
E-mail:
poskytovanými službami o jejich návrat do společnosti.
Telefon:
Činnostmi realizovanými v sociální dílně podporují,
vytváří a zdokonalují jejich základní pracovní návyky a
Forma poskytování služby:
dovednosti (nácvik a upevňování motorických,
- ambulantní,
psychických, sociálních a pracovních schopností a
- terénní
dovedností nebo pomoc při obnovení, upevnění a
Kapacita: 12 osob
zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním
Okruh osob, pro které je služba určena: prostředím).
osoby s chronickým onemocněním,
osoby s tělesným postižením, osoby se Sponzoři a donátoři v roce 2012:
sluchovým postižením, osoby se
MPSV – Sociální odbor
zdravotním postižením, osoby s jiným
Statutární město Most
zdravotním postižením.
veřejnost

Šicí dílna – sociální ekonomika
Adresa:

Petra Jilemnického 2457
434 01 Most
Vedoucí:
Alena Lencová
E-mail:
lencova@charitamost.cz
Telefon:
+ 420 775 713 304
Šicí dílna se snaží o vyvážené spojení, kdy
orientace na zisk je kombinována se sociálními
cíli a integrací sociálně ohrožených na trhu
práce.
Tento projekt navazuje na službu sociální
rehabilitace. V loňském roce byla jedna z
uživatelek zmíněné služby zaměstnána právě v
šicí dílně.

Rodinné centrum Petrklíč
Adresa:

Petra Jilemnického 2457
individuálních potřeb uživatele. V nabídce je
434 01 Most
průběh následujícími způsoby:
Vedoucí:
Alena Lencová
individuálními a skupinové nácviky
E-mail:
lencova@charitamost.cz
sociálních dovedností
Telefon:
+ 420 775 713 304
konzultacemi, poradenstvím,
nabídkou
volnočasových
aktivit,
Okruh osob, pro které je služba určena: rodiče
popřípadě hlídáním dětí.
(prarodiče) s dětmi
Okruhy osob, pro které je služby určena: Sponzoři a donátoři v roce 2012:
dospělí ve věku 18 a více let a děti ve věku od
MPSV – odbor Rodina
0 do 6 let
KÚ Ústeckého kraje
Statutární město Most
Projekt
je
zaměřen
na
poskytování
preventivních programů rodinám s dětmi
firma New Yorker
navštěvujících rodinné centrum Petrklíč.
veřejnost
Služba probíhá ambulantní i terénní formou, dle
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Projekt JOB 2
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon.:

Fr. Malíka 973, 434 01 Most
Mgr. Leo Steiner
steiner@charitamost.cz
+420 774 125 700

Projekt JOB 2, který byl podpořen z
Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, přinesl několik zajímavých
poznatků a návrhů do budoucnosti.
Tím nejvýznamnějším a rovněž nejcennějším
poznatkem je prokázaní, že komplexní nabídka
podpůrných
aktivit
vedoucí
k
získání
zaměstnání
jako
jsou
rekvalifikace,
poradenství, motivace apod., je dobré
kombinovat co nejvíce s podporou přímého
zaměstnávání cílové skupiny a to jak v rámci
praxí,
tak
formou
podporovaného
zaměstnávání.
Další potěšitelným poznáním bylo, že ti, co mají
zájem si skutečně hledat práci a pracují na tom
s asistencí velmi intenzivně, tak tu práci
nakonec ve velké části získají.
Konkrétně více jak polovina osob, která
ukončila rekvalifikaci v rámci projektu, získala
zaměstnání a to i na otevřeném trhu práce.
Samozřejmě jsme získali i negativní zkušenosti.
Část
nezaměstnaných
osob
hledání
zaměstnání pouze předstírají. Takové osoby
ovšem téměř vždy nedokončí ani prvotní
projektové aktivity, jako je vzdělávání či
motivační poradenství. Důležité je tudíž najít co
nejlepší nástroje pro výběr osob zařazovaných
do těchto projektových aktivit, aby prostor a
šanci dostali ti, kteří si to zaslouží.

Příklady dobré praxe:
Slečna Kristýna – jako studující jsem se
rozhodla jít do poradny z toho důvodu, že se
příliš neorientuji v nabídkách trhu práce. S tím,
kolik podvodných firem u nás funguje, se trochu
obávám toho, abych se nestala obětí nějakého
podvodníka. Rozhovor se sociální pracovnicí –
poradkyní mi pomohl v tom, že nyní vím kam se
obrátit, pokud si nebudu jistá solidností mého
možného zaměstnavatele. Cítím se klidnější a
ve větší pohodě.
Pan Miroslav – zedničina je velice těžká, ale na
druhou stranu krásná práce a snad každý muž
tvrdí, že z ní něco ovládá. Ale já mám, díky
rekvalifikaci certifikát, který je pro možné
zaměstnavatele víc než mé přesvědčení o
vlastních schopnostech. A praxe, kterou nyní,
díky podporovaném zaměstnání mám mi
umožní být na trhu práce více žádaný. Možnost
účastnit se projektu pro mě byla určitě zásadní.

Na závěr dovolte, abych poděkoval celému
projektovému týmu, všem zaměstnancům
Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadům
práce, dodavatelům a cílové skupině, která se
aktivně podílela na úspěšné realizaci tohoto
projektu.
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Centrum „Rodina v tísni“
Adresa:

Husova 305
Osek 417 05
Vedoucí:
Bc.Karolína Wankovská, DiS.
E-mail:
wankovska@charitamost.cz
Telefon:
+420 417 530 813
Mobil:
+420 775 713 931
Sociální pracovník: Michaela Kutlwašerova
E-mail:
kutlwaserova@charitamost.cz
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
„Pastelka“
Cílová skupina : děti a mládež ve věku od 4
do 18 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy

Provozní doba: ůterý a čtvrtek 9:00 – 16:00
Posláním sociální služby je zlepšení životních
podmínek a zajištění kvality rodinného života a
také rozvoj dovedností dětí a mládeže.

Činnosti a aktivity: vzdělávací, volnočasové,
sportovní, rukodělné, výchovné

Poradenství pro náhradní rodinnou péči

Provozní doba: po – pá 8:00 – 16:00 hod.
Posláním sociální služby je prostřednictvím
nabízených aktivit navazovat kontakt s
uživateli, usilovat o sociální začlenění a
pozitivní změnu v životním způsobu dětí a
mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc,
podporu a předcházet tak jejich sociálnímu
vyloučení.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi „Já jsem maminka“
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Činnosti a aktivity:
prevence sociálního vyloučení,
reintegrace sociálně vyloučených rodin
do společnosti,
rozvoj schopností a dovedností (sociálně
terapeutické činnosti),
posilování návyků a sociální adaptace,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro
rodiče a děti
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Poradenství je zaměřeno: na podporu osob,
kteří jsou náhradními rodiči dětí, na osoby,
kteří se chtějí stát náhradními rodiči, pro rodiče
se střídavou výchovou dítěte po rozvodu, pro
rodiče pečující o problematické děti.
Poradna nabízí zejména tyto programy:
odborné poradenství - psychosociální,
sociálně-právní
základní právní poradenství
pravidelná setkávání rodičů - výměna
zkušeností
setkání s odborníky
programy pro děti - arteterapie,
doučování
psychosociální výcvik pro mládež
volnočasové aktivity pro děti
přednášky pro zájemce o NRP
sociální pomoc, podpora a poradenství,
sezení s psychologem na problematiku
rodiny a náhradní rodinné péče
Azylový dům pro matky s dětmi
Cílová skupina: matky s dětmi, těhotné ženy
Činnosti: 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.
Provozní doba: nonstop (20 lůžek)

Dům na půl cesty
Cílová skupina: děti odcházející z ústavních
zařízení do 26 let.
Činnosti: 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
Provozní doba: nonstop (4 lůžka)

město Košťany
město Ledvice
obec Hrobčice
obec Háj u Duchcova
Gymnázium Duchcov
Tříkrálová sbírka 2012
Postní almužna 2012
Česká rafinérská

Pro rok 2012 nás podpořili:
MPSV
Krajský úřad Ústí nad Labem
Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové
Nadace Naše dítě
Nadace Siemens
ING Bank nadace Terezy Maxové dětem
MPSV odbor Rodina
Smart Buyers Club – občanské sdružení
Magistrát města Mostu
město Osek
město Duchcov

Azylový dům Duchcov
Adresa:
Vedoucí:
Email:
Telefon:

Nádražní 555/ 9, 419 01 Duchcov
Alena Lencová
lencova@charitamost.cz
+ 420 775 713 304

Sociální pracovník: Darina Škutková
Forma poskytování služby:
pobytová
Kapacita: 30 osob
Okruh osob, pro které je služba určena:
Cílovou skupinou jsou svéprávné osoby,
občané České republiky bez možnosti jiného
bydlení nebo dočasně ohrožené sociálním
vyloučením. Např. po návratu z výkonu trestu,
po návratu z ústavní výchovy, po ztrátě bydlení
jakýmkoliv způsobem (podvod, rozpad rodiny,
zadlužení apod.).
Okruhy osob, pro které je služby určena:
mužům a ženám od 18 let do důchodového

věku, občanům ČR.
Zaměstnanci zařízení nabídnou ubytování a
dále se snaží - motivováním k aktivitě,
zlepšením
komunikačních
dovedností,
obnovením sociálních vazeb a poradenstvím –
u uživatelů podpořit rozvoj osobnosti, s cílem
zachování a posílení jejich sociálních
dovedností a jejich nezávislost na službě.
Konkrétně jde o poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy a poskytnutí ubytování po
dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, dále
umožnění celkové hygieny těla a vytvoření
podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení
osobního prádla, výměny ložního prádla.
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Avý dům Duchcov

Mimo to poskytujeme i pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí jako je pomoc při
vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z
individuálních plánů a pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob, včetně uplatňování
zákonných nároků a pohledávek.

Sponzoři a donátoři v roce 2012:
MPSV – Sociální odbor,
KÚ Ústeckého kraje,
firma GUMOTEX, a.s.,
firma Bistro Hana,
Pekařství, Cukrářství Ladislav
Matějíček,
pan Krajník
PŘÍBĚH DOBRÉ PRAXE
Jmenuji se Roman Hrkal, narodil jsem se v
Teplicích, je mi 31 let.
Je to už skoro tři roky, kdy jsem byl poprvé
ubytován v Azylovém domě v Duchcově. Do
AD, jsem se dostal v tíživé životni situaci,
která byla pro mne dlouhodobě nepříznivá z
důvodu mé drogové minulosti, která se jevila z
počátku jako zábava, ale skončila téměř
tragicky.
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Od svých 15-ti let jsem bral tvrdé i lehké
drogy. Vyučil jsem se a snažil pracovat, ale
nebylo to úplně tak, jak by se předpokládalo
od člověka, který „ je čistý“.
Zemřeli mi oba rodiče a já byl nucen řešit, co
budu dělat dál, ale hlavně jak se změnit,
abych mohl pokračovat a vést spořádaný
způsob života.
První osobou, která mi podala pomocnou
ruku, byla moje paní doktorka. Navrhla mi
ubytování v Azylovém domě v Duchcově,
protože jsem byl bez financí a střechy nad
hlavou. Také mi pomohla zařídit, aby můj
pejsek Beník nebyl bez přístřešku.
V AD jsem se pomalu dostával do normálu.
Po dohodě se sociální pracovnicí AD
Duchcov, jsem nastoupil na odvykací kůru do
psychiatrické léčebny Červený Dvůr. Po léčbě
jsem začal pracovat, a tak vytvářet svůj
budoucí život. Pracoval jsem tři měsíce v
Anglii a potom dva roky ve firmě Panasonic.
Poznal jsem svět z lepší stránky a také na
zlepšení svého života pořád pracuju.
Změny v životě a rozhodnutí o těchto
změnách také závisí na lidech kolem nás.
Místo narkomanů, drogových dealeru a lidí
bez základních morálních a životních cílů,
jsem raději přistoupil k názorům lidí, kteří se
snaží lidem, jako jsem byl já pomoci. Tak se
mi změnil život od základu. Stačilo se jen
přemoci a opustit zaběhnutý způsob života.
Za tyto změny jsem vděčný a sluší se, abych
tímto způsobem mohl poděkovat. A to paní
doktorce M.M., sociální pracovnici a všem
dalším
pracovníkům
Azylového
domu
Duchcov.
Přeju všem, ať najdou cestu jako já, jenž bude
přínosem v řešení jejich životní situace.
Azylový dům v Duchcově je jednou z nich.

Noclehárna Duchcov
Adresa:
Vedoucí:
E-mail:
Telefon:

Nádražní 555/ 9,
419 01 Duchcov
Alena Lencová
lencova@charitamost.cz
+ 420 775 713 304

Sociální pracovník: Darina Škutková
Forma poskytování služby: pobytová
Kapacita: 5 osob

Okruh osob, pro které je služba určena:
Cílovou skupinou jsou svéprávné muži a ženy
od 18 do X let bez možnosti jiného bydlení
nebo
dočasně
ohrožené
sociálním
vyloučením.
V Noclehárně Duchcov poskytujeme pomoc
při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu a poskytnutí přenocování s
úklidem a výměnou ložního prádla.
Sponzoři a donátoři v roce 2012:
MPSV – Sociální odbor

Azylový dům v Oseku

Adresa:
Vedoucí :
E-mail:
Telefon:

K.H. Borovského 311
Bc. Světlana Nikolová
nikolova@charitamost.cz
+420 417 822 161
+420 775 713 802
Sociální pracovnice:Petra Švagrová, DiS

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
V roce 2012 služeb Azylového domu
využilo 52 osob. S uživateli v přímé
péči pracovalo 6 zaměstnanců.

Dům byl otevřen v roce 2002. Celková Akce, které proběhly v Azylovém domě
kapacita azylového domu Osek je 25 lůžek. Osek v roce 2011:
Tříkrálová sbírka 2012
Dům je určen mužům a ženám bez přístřeší
Úklid sněhu
od 18 do 80 let.
Údržba
kostelní zahrady u kostela
V případě volné kapacity mohou být v jednom
svatého Petra a Pavla v dolním Oseku
pokoji ubytováni společně manželé.
Úklid zeleně na Lukách v horním
Poslání
Oseku
Posláním AD v Oseku je poskytnout lidem bez
Den otevřených dveří
přístřeší ubytování na přechodnou dobu. S
Úklid kostela svatého Petra a Pavla
každým uživatelem je na základě jeho
Pomoc při výměně oken na ADO
individuálních potřeb a možností sestaven
plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti.
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Protidluhové poradenství Most, Duchcov
Adresa:
Vedoucí:
E-mail:
Telefon:

Fr.Malíka 973, 434 01 Most
Mgr. Tatiana Drahošová
drahosova@charitamost.cz
+420 775 713 217

Partner projektu: Pobočka Diakonie Církve
bratrské v Mostě
Projekt „Protidluhové poradenství Most,
Duchcov“ je zaměřen na pomoc obyvatelům
sociálně vyloučených lokalit., kteří se
potkávají s problémy zadluženosti. Činnost
projektu je sestavena z několika odvětví. Jsou
to odborné poradenské služby, v rámci
kterých pomáháme klientům s oddlužením,
doprovázíme je při jednáních a komunikaci s
věřiteli. Pak terénní práce, která spočívá v
působnosti pracovníků přímo v prostředí
vyloučených lokalit. Často potenciální uživatel
si neumí vyhledat pomoc samostatně a neví,
kam se má obrátit. Úlohou terénního
pracovníka je nejenom pomoci dostat se z
dluhové pasti, ale i motivovat uživatele dostat
se na jinou sociální úroveň.
Jedním z pilířů projektu je prevence v oblasti
zadluženosti. Již dlouhodobě realizujeme
vzdělávací bloky ve věznici Bělušice.
Organizujeme OUTDOORové přednáškové
programy, jejichž smysl spočívá v tom, že
jdeme přímo do vyloučených lokalit a
předáváme informace těm, kdo si zatím neumí
vyhledat pomoc sám.
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Realizujeme peer programy (vrstevník působí
na vrstevníka) na bázi nízkoprahového
zařízení partnera projektu, kde se nám
podařilo vychovat řadu peerů. Někteří z nich
se dnes vrací do klubu, aby nám pomohli v
práci s mládeží. Od roku 2011 jsme se začali
věnovat
problematice
jedné
z
nejohroženějších
skupin
společnosti
–
seniorům. Často si neumí ubránit své pozice a
stávají se oběti různých podvodů. V roce 2012
jsme zrealizovali řadu besed a přednášek pro
lidi staršího věku.
Proběhl kulatý stůl, který se ukázal, jako velice
zajímavá a přínosná akce. Zúčastnily se ho
zástupci
organizací
působících
ve
vyloučených lokalitách různých měst. Získali
jsme možnost navázání dalších kontaktů,
výměny zkušenosti a sdílení osvědčených
postupů.
Projekt předpokládá 650 podpořených osob,
ale již ke dnešnímu dni vidíme, že potřeba a
poptávka po službách s protidluhovým
zaměřením je značně vyšší.

Tříkrálová sbírka
Adresa:
Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:

www.trikralovasbirka.cz
Roman Koutný
koutny@charitamost.cz
+420 775 713 303

105.858,- to je výsledek Tříkrálové sbírky v
roce 2012. Je to hodně? Nebo je to málo? Jen
ten, kdo to nikdy nevyzkoušel, může říci, že je
snadné vykoledovat tuto částku. Koledování s
pokladničkou je činnost nelehká a ne každý
dokáže vzít pokladničku a jít s ní do ulic.
Obdivuji proto každého, kdo pokladničku
přijme jako výzvu a vyjde do mrazivých, jindy
zasněžených a někdy dokonce deštivých ulic.
Ještě více obdivuji všechny statečné a
odvážné, kteří jdou, řekl bych s „vírou“, že
něco vůbec vykoledují. V dnešní složité
ekonomické době většinou totiž člověk
několikrát obrátí každou desetikorunu, která je
navíc z rodinného rozpočtu, každou korunu,
která jde z peněženky, a nepřinese do
nákupního košíku nic, kromě symbolického
dárku – Tříkrálového kalendáříku, či cukříku.
Ale opak je pravdou, právě pocit, že udělám
něco správného, že přispěji na dobrou věc, že
vůbec mohu přispět, to je hodnotou, která je
mnohem vyšší, než nákup v supermarketu.
A právě o těchto lidech to je. Na jedné straně
o těch, kteří jsou ochotní jít koledovat a na
druhé straně o těch, kteří jsou ochotní přispět.
Děkujeme!
Přijďte si to také zkusit .

Výnos sbírky se rozdělí podle tohoto klíče:
65 % projekty farních a oblastních
charit v regionech, kde se výnos
vykoledoval
15 % projekty diecézních charit
10 % humanitární pomoc
5 % projekty pomoci organizované
sekretariátem CHČR
5 % režijní náklady na pořádání sbírky
Celkem Oblastní charitou Most vykoledováno:
105.858,Sbírku je také možné podpořit
dárcovskou SMS ve tvaru DMS
KOLEDA na číslo 87 777
finančním příspěvkem na tříkrálové
konto
jako koledník

Využití v roce 2012:
1.
Vybudování dětského hřiště na zahradě
Azylového domu pro matky s dětmi v Oseku
2.
Zlepšení podmínek ke vzdělání dětem
ze sociálně znevýhodněných rodin – přispění
na školní stravování vybraným dětem ze ZŠ
speciální v Litvínově
3.
Podpora a příprava víceúčelového
zařízení pro činnost dobrovolníků v Mostě
Vtelně
4.
Zakoupení pracovního náčiní pro
sociální rehabilitaci klientů azylových domů
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou
akcí u nás v ČR. Oblastní charita Most ji
organizuje každým rokem.

21

Společně vážit nové cesty
Koordinátor:
Adresa:
E-mail:
Telefon:

Eva Chmelová
Fr. Malíka 973
434 01 Most
chmelova@charitamost.cz
+ 420 476 11 99 99

Projekt byl realizován od roku 2009 do
poloviny roku 2012. Tento poslední rok se
nesl v duchu intenzivní výměny zkušeností
dobrovolníků a zaměstnanců s hlavním
německým partnerem Charitním svazem
Drážďany. Cílem projektu je podpora
dobrovolnictví na základě spolupráce s
Charitním svazem Drážďany, kde mají s
čínností
dobrovolníků
velmi
bohaté
zkušenosti. Obsahem projektu jsou vzájemné
výměny
zkušeností
skrze
setkávání
zaměstnanců, dobrovolníků a institucionálních
partnerů na obou stranách hranic.
Součástí projektu v roce 2012 byla také
prezentace putovní výstavy, jež byla k vidění

například na vernisáži v Radničním sklípku v
Litvínově. Průběžně byla vystavena také v
prostorách administrativního centra Oblastní
charity Most a byla i součástí závěrečné akce
na Benediktu, kde se setkali projektový
partneři,
dobrovolníci,
zaměstnanci
i
institucionální partneři. V rámci projektu bylo
například
uspořádáno
také
setkání
institucionálních partnerů – K-centra a
německé organizace AWO.
Na
základě
nominace
koordinátorky
dobrovolníků do celostátní soutěže Křesadlo
2011 byla v 1. čtvrtletí 2012 oceněna slečna
Růžena Jarošová za svou dobrovolnickou
práci a přínos pro cílovou skupinu občanů se
zdravotním postižením. Velice děkujeme
Růženě Jarošové i ostatním dobrovolníkům za
jejich nezištnou pomoc lidem v rámci
charitních služeb.

Mezinárodní spolupráce
Adresa:
Koordinátor:
E-mail:
Telefon:

Fr. Malíka 973, 434 01 Most
Brigita Janovská
charita@charitamost.cz
+420 476 11 99 99

Rozvinutá přeshraniční spolupráce Oblastní
charity Most pokračovala více než desítkou
aktivních partnerství i v roce 2012.
Na začátku roku jsou vždy pravidelně
naplánovány projekty se ZŠ Vévody Heinricha
Marienberg, jakož i s Lidovou solidaritou
regionálním svazem Freiberg.
S Lidovou Solidaritou Freiberg jsme 16. ledna
2012 slavnostně zahájili pátý partnerský rok
Dne 7. ledna 2012 se naše Charita tradičně společnou návštěvou Novoročního koncertu v
zúčastnila pietního aktu největší hornické Městském divadle v Mostě, a spolupráce
katastrofy na severu Čech a v Krušnohoří, při pokračovala v březnu jednáním v německém
níž v roce 1934 zahynulo v hlubinném dole městě Flöha o aktualizaci projektu "Sociální
Nelson v Oseku 144 českých a německých atlas Euroregionu Krušnohoří".
horníků. Kytici zde pokládáme společně se
členy Hornického bratrstva Marienberg.
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Koncem dubna se uskutečnilo v Mostě setkání
pedagogů a výchovných pracovníků ZŠ Vévody
Heinricha Marienberg a Oblastní charity Most,
v jehož programu byla výměna zkušeností,
návštěva nízkoprahového dětského klubu
"Sovička" a zhlédnutí pamětihodností města.
Němečtí přátelé obdarovali dětský klub a
věnovali i příspěvek do Charitní služby "Šatník".
Koncem dubna byla Mostecká Charita
zastoupena při významné církevní události
německých rodáků našeho okresu, která se
uskutečnila v Bad Breisig ve spolkové zemi
Porýní Pfalz. Měli jsme i možnost vidět Dne 16. srpna 2012 se sešlo vedení Lidové
solidarity Freiberg a Oblastní charity Most ve
rozvinutý sociální program péče o seniory.
Flöha při příležitosti výměny ředitelek německé
V květnu navštívila naši Charitu delegace partnerské organizace, při níž jsme se blíže
seniorů Lidové solidarity Freiberg. Po velmi seznámili se starostou města Flöha a pozvali
působivé generační konfrontaci v dětském jej příležitostně do Mostu.
komunitním klubu "Sovička" a zhlédnutí
pamětihodností města Mostu, pokračoval V září 2012 oslavila partnerská ZŠ Vévody
program v Oseku, kde jsme mj. u památníku Heinricha Marienberg dvacáté výročí svého
hornické katastrofy na Dole Nelson položili trvání. Akce měla dvě roviny, vedení školy a
jejím Českým i Německým obětem kytici. Akce pozvané delegace se sešly v tamním Centru
volného času ve vile Baldauf, a děti slavily na
proběhla v rámci pátého roku partnerství.
školní zahradě.
Měsíc červen se tradičně vyznačuje oslavou
Začátkem října oslavilo dvacet let i samotné
Dne dětí, na kterou jsme pozvali delegaci
partnerské ZŠ Vévody Heinricha Marienberg. partnerství našich měst Most-Marienberg, k
Setkání dětí při sportovních hrách s čemuž se naše Charita připojila pěkným
doprovodným programem se uskutečnilo blahopřáním.
formou zahradní slavnosti v charitním Centru
V roce 2012 pokračovalo také naše dlouholeté
„Rodiny v tísni“ v Oseku.
V červenci 2012 jsme navázali nové partnerství partnerství s Akademií dalšího vzdělávání SWA
s Nadací "Münch" Neuhausen/Rauschenbach Chemnitz a Muldentálským spolkem umění
ve spolkové zemi Sasko a naplánovali budoucí intarzie, a sice společnou účastí v projektu "15
spolupráci v projektu. Bude se jednat o oblast let s Euroregionem", který proběhl v listopadu v
prostředí
"Evropského
centra
sociální v kombinaci s rekonstrukcí a novým krásném
umělecké práce se dřevem" v Sörnzig.
využitím historických objektů.
Páté výročí partnerství s Lidovou Solidaritou
bylo oslaveno v červenci i s dětmi a sice velmi
pěknými sportovními hrami ve sportovním
areálu krušnohorské obce
Leubsdorf za
přítomnosti téměř dvou set účastníků.
Oblastní charita Most byla i spoluorganizátorem
tradičního setkání německých rodáků Okresu
Most/Brüx, jehož součástí je vždy slavnostní
bohoslužba Panny Marie Sněžné.

Koncem listopadu 2012 byl zahájen projekt
"Nový
sociální
atlas
Euroregionu
Krušnohoří/Erzgebirge", jehož leadpartnerem je
Oblastní charita Most a partnerem Lidová
solidarita Freiberg. Společným dílem vznikne
dvojjazyčný průvodce nabídkou sociálních
služeb v Česko-saském příhraničí.
Do všech přeshraničních akcí, které naši
činnost motivují a obohacují, jsou zapojena
veškerá zařízení Oblastní charity Most z Mostu,
Litvínova, Oseka, Duchcova i Chomutova.
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HOSPODÁŘSKÁ BILANCE ZA ROK 2012
HOSPODÁŘSKÁ BILANCE ZA ROK 2012
Výdaje:
Spotřeba materiálu (nákup drobného vybavení, počítače,
Výdaje:
pomůcky na výtvarnou a hudební výchovu, hygienické potřeby
Spotřeba materiálu (nákup drobného vybavení, počítače,
na AD, kancelářské potřeby,pohonné hmoty, apod.)
pomůcky na výtvarnou a hudební výchovu, hygienické potřeby
Spotřeba
energie, vodné,
stočné, odpady
na
AD, kancelářské
potřeby,pohonné
hmoty, apod.)
Opravy a udržování
Spotřeba energie, vodné, stočné, odpady
Cestovné a doprava
Opravy a udržování
Potraviny a strava uživatelům služeb, konference, stravné
Cestovné a doprava
v projektech
Potraviny a strava uživatelům služeb, konference, stravné
vNájemné
projektech
Poštovné, kolky
Nájemné
Telefonní poplatky, internet, spoje
Poštovné, kolky
Školení a semináře
Telefonní poplatky, internet, spoje
Vodné stočné, odpady
Školení a semináře
Ostatní služby
Vodné stočné, odpady
Mzdové náklady
Ostatní služby
Zdravotní a sociální pojištění
Mzdové náklady
Ostatní sociální zákonné náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní provozní a finanční náklady (pojistné, DPH)
Ostatní sociální zákonné náklady
Bankovní poplatky
Ostatní provozní a finanční náklady (pojistné, DPH)
Odpisy
Bankovní poplatky
Poskytnuté příspěvky a dary
Odpisy
Celkem příspěvky a dary
Poskytnuté
Celkem
Příjmy:
Tržby za vlastní výkony
Příjmy:
Dotace
ČR a EU
Tržby
zaministerstva
vlastní výkony
Dotace
Ústecký
kraj
Dotace ministerstva ČR a EU
Dotace plnění veřejné zakázky Liberecký kraj
Dotace Ústecký kraj
Dotace a dary obce
Dotace plnění veřejné zakázky Liberecký kraj
Ostatní dotace: ÚP, vzděl.a rekvalifikační agentury
Dotace a dary obce
Dotace Cíl 3
Ostatní dotace: ÚP, vzděl.a rekvalifikační agentury
Dary od nadací, sbírky
Dotace Cíl 3
Příspěvky na stravu, letní pobyty dětí
Dary od nadací, sbírky
Firemní dárci, drobní dárci, finanční i věcné dary
Příspěvky na stravu, letní pobyty dětí
Ostatní výnosy
Firemní dárci, drobní dárci, finanční i věcné dary
Celkemvýnosy
Ostatní
Celkem
Celkem zisk/ztráta:
Celkem zisk/ztráta:
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V tis. Kč
V tis. Kč
2 269
21269
636
50
1 636
398
50

2398
140

2 936
140
29
936
378
29
126
378
267
126
1 879
267
15 466
1 879
5 124
15 466
52
5 124
147
52
204
147
76
204
106
76
31
283
106
31 283
V tis. Kč
2 859
V tis.
Kč
19859
621
2
19415
621
2 563
415
1 485
2 563
547
1 485
452
547
523
452
73
523
2 586
73
81
2 586
3181205
31 205
-78
-78

