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Úvod

          Vážení, představujeme Vám činnost 
Oblastní charity Most v roce 2013. Předklá-
dáme stručné informace z jednotlivých zaří-
zení se snahou postihnout rozsáhlou čin-
nosti naší organizace. Výroční zpráva podá-
vá nejen informace, které má povinně obsa-
hovat. Věříme také, že bude vodítkem pro 
občany, kteří hledají pomoc ve své nepřízni-
vé životní situaci nebo pro své blízké a že 
bude také inspirujícím podkladem těm, kteří 
se chtějí do pomoci druhým zapojit. 

    Oblastní charita Most je nestátní 
nezisková - církevní organizace. Poskytuje 
humanitární a sociální pomoc na území 
Ústeckého kraje a Libereckého kraje. Její 
střediska a zařízení najdete v Mostě, v 
Chomutově,  Litvínově a v Litvínově-Janově, 
v Duchcově a v Oseku u Teplic, v Tanvaldu, v 
Zákupech, v Náhlově u Osečné a  v Žatci. 

     Také v roce 2013 jsme pomáhali 
opakovaně nebo jednorázově více než 
dvěma a půl tisícům lidí. Ubytováním, odbor-
ným poradenstvím, asistencí, pečováním,

sociální aktivizací, oblečením i humanitární 
potravinovou pomocí. Realizovali jsme čtyři 
projekty podpořené EU (z toho jeden z přes-
hraničního programu Cíl3) a ve dvou pro-
jektech jsme byli partnerem. V organizaci 
pracovalo koncem roku 2013 jedno sto osm 
zaměstnanců a pomáhalo nám 14 dobro-
volníků. Jedna z nich – paní Brigita Janovská 
- za svou aktivní a rozsáhlou činnost převza-
la z rukou nejvyšších zástupců Charity v 
České republice v září 2013 v Praze Cenu 
Charity ČR.   

          Při pomoci lidem v tíživé životní situaci 
jsme pokračovali v úsilí o co nejvyšší kvalitu 
poskytovaných sociálních služeb. Naše ko-
nání inspiruje příklad Ježíše Krista - 
soucítění s lidským utrpením. Přičemž 
hledáme a nabízíme účinný způsob pomoci 
v dané aktuální situaci s ohledem na širší 
souvislosti.  

Děkujeme všem, kteří jste s námi v roce 
2013 spolupracovali, přispěli finančně, 
materiálně i svou dobrovolnou činností a 
službou. 
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Poslání, postavení, působnost

POSLÁNÍ

PRÁVNÍ POSTAVENÍ 

ORGÁNY OchMost                      

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ v r. 2013 

PŮSOBNOST

pomoc bližním v nouzi bez ohledu
na jejich příslušnost k rase, národ-
nosti či náboženství a státní a poli-
tické příslušnosti.

Oblastní charita Most (dále jen OchM) je 
samostatnou právnickou osobou dle Kodexu 
kanonického práva a součástí Římsko-
katolické 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 Lito-
měřicích. Je členem Sdružení charita Česká 
republika.

ředitelka: Mgr. Eva Čenkovičová
rada Charity: 
děkan Grzegorz Czyzewski, Mgr. Leo 
Steiner, Ing. Stanislav Kostiha, Mgr. Petr 
Fadrhons.

Činnost OchM byla realizována v pěti 
střediscích:
1. Středisko asistenčních služeb, sociál-

ního  poradenství a pečovatelské služby
2.  Středisko Společné soužití v Litvínově, 

na  Chomutovsku a na Liberecku 
3.   Středisko sociální prevence
4.   Středisko podporovaného zaměstnání -
      sociální rehabilitace
5.   Administrativní středisko

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

Sociálně aktivizační služby pro rodiče
s dětmi Rozmarýnek,
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,
Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením ve
městě Most,
Rodinné centrum Petrklíč,
Projekt Most k integraci,
Sociální šatník.

Chomutov     
Terénní sociální a poradenská činnost 
v komunitách ohrožených sociálním 
vyloučení,
Odborné sociální poradenství - Sociální 
poradna Chomutov,
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Khamoro.

Jirkov
Regionální centra sociální asistence 
Romů,
Odborné sociální poradenství.

Litvínov    
Sociální a poradenská činnost 
v komunitách ohrožených sociálním 
vyloučením,
Sociální poradenství,
Terénní programy,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Domino v Janově,
Projekt Amare Roma.

Duchcov
Azylový dům pro ženy a muže,
Noclehárna Duchcov,
Sociální protidluhové poradenství, 
Pečovatelská služba,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi.
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Osek
Azylový dům pro ženy a muže
Centrum Rodina v tísni – pro matky
s dětmi,
Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mláděž „Pastelka”,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi „Já jsem maminka”,
Poradenství pro náhradní rodinnou péči
Dům na půl cesty,
Pečovatelská služba.

Žatec
Sociálně aktivizační služby.

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,
Sociální poradenství v Tanvaldu

Organizační struktura

AD Osek

Centrum Rodina
v tísni

Nízkoprahové
denní centrum

Poradna pro 
integraci rodin cizinců

AD Duchcov

NZDM Sovička

SAS Rozmarýnek

SAS Duchcov

Středisko
asistenčních služeb

Centrum sociálního
poradenství

Osobní domácí
asistence

Pečovatelská služba

Veselí mostečtí občané

Protidluhové poradenství
v Mostě a Duchcově

Sekretariát

Amare Roma

Rada OchM

Diecézní charita

Ředitel

Středisko Služby
sociální prevence

Sociální
rehabilitace Most

Rodinné centrum
Petrklíč

Sociální atlas

Útvar rozvoje
investic

Komunitní
centrum Janov

SAS Žatec

Sociální poradny
v Litvínov a Janově

Sociální poradny
v Chomutově

Terénní sociální
práce v Litvínově 

Terénní sociální
práce v Chomutově

Středisko
společné soužití

NZDM Tanvald

NZDM Domino
v Janově

NZDM Zákupák
v Zákupech

NZDM Drak
v Náhlově

NZDM Khamoro
v Chomutově

Sociální poradna
Tanvald

Sociální poradna
Tanvald



NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ  SOVIČKA

Adresa:
Petra Jilemnického č.p. 2459, 434 01 Most
Vedoucí a sociální pracovník:
Mgr. Radka Hubáčková
Email: hubackova@charitamost.cz
Tel.:       +420 775 713 301

Cílová skupina:

Děti ve věku 6-15 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy. Sekundární cílová 
skupina jsou  děti ve věku 5-6.

NZDM se zaměřuje na děti předškolního a 
mladšího školního věku ze sociálně 
znevýhodněného prostředí města Mostu. 

Provozní doba: 
Pondělí          8:00-12:00     13:00-17:00
Úterý                                    13:00-17:00
Středa            8:00-12:00     13:00-17:00
Čtvrtek           8:00-12:00     13:00-17:00
Pátek       8:00-12:00     13:00-17:00

Počet uživatelů v roce  2013:          62
Počet intervencí v roce 2013:     3620    

Cíle: 
Nabízet bezpečný prostor a služby šité 
na míru individuálním potřebám 
uživatelů,
Poskytnout podporu pro zvládnutí 
obtížných životních situacích, 
Zvýšit sociální schopnosti a dovednosti,
Pomoc uživatelům s řešením problémů 
ve škole – příprava na vyučování, šikana, 
doučování.

Pravidelné aktivity:
       Výchovné, vzdělávací a aktivizační
       Zprostředkování kontaktu se
       společenským  prostředím
       Pomoc při uplatňování práv, 
       oprávněných zájmů a při obstarávání
       osobních záležitostí
       Sociálně terapeutické činnosti

Některé aktivity rozvíjí různé dovednosti 
klientů (rukodělné aktivity, dílny, volnočasové 
aktivity), jiné aktivity klienti využívají cíleně 
(rozhovory, pomoc se školou, preventivní 
aktivity). Se Sovičkou také pořádáme akce 
mimo prostory zařízení (výlety, výjezdní 
akce).

V rámci těchto aktivit jsme realizovali 
následující projekty    
      „Sovička 2013“  - zaměřen na
       poskytování sociální služby
       „Alberte, pojď si námi hrát na rodiče – 3“ -
       zaměřen na zvyšování finanční 
       gramotnosti
       „Prevence“ – preventivní témata za 
       podpory preventistky MP
       „Pomáhá nám pomáhat“ – uživatelé se 
       podíleli na kulturním životě města
       (zkulturňování nejbližšího  okolí, kulturní 
       vystupování v domově pro seniory Astra)

V roce 2013 nás podpořili:
       MPSV 
       Krajský úřad 
       Magistrát města Mostu 
       Nadační fond Albert 
       Gumotex Automotive, s.r.o. 
       Úřad práce Most
       Beruška kočárky
       AkzoNobel,a.s.
       Unipetrol, a.s. 
       Tříkrálová sbírka
       Anonymní dárce
       Pekařství Oertelt
       Klub Kiwanis Most
       Nadace The LEGO Foundation CZ   
       firmy LEGO Production, s.r.o. Kladno
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SPOLUPRÁCE V ROCE  2013

      Domov pro seniory Astra Most

      Městská policie Most

      Divadlo ROZMANITOSTÍ

      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.

Současně zařízením prošlo 16

 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:
Petra Jilemnického č.p. 2459, 434 01 Most
Vedoucí zařízení:  Mgr. Radka Hubáčková
Email:        hubackova@charitamost.cz
Tel. číslo:   +420 775 713 301
Sociální pracovníci: 

Cílová skupina:
Rodiny s dětmi (včetně neúplných), které se 
ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Počet podpořených uživatelů vč. dětí:  144 
Počet podpořených rodin:  43
Lokality poskytování služby: Most, Chánov,
Bečov
 
Provozní doba: 
ambulantní část:
úterý      od    8:00 do 12:00 hod.
terénní část: 
po – pá  od   8:00 do 16:00 hod.

kancelář terénních pracovníků: 
Fr. Malíka č.p. 973, 434 01 Most
P. Jilemnického 2459, 434 01 Most

Cíl:
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.

Specifické cíle:

Bc. Lucie Gärtnerová, DiS.
Mgr. Andrea Fantová
Lenka Matišyncová, DiS.
Kateřina Reichová, DiS.
Taťána Sklenářová, DiS.

       Pomoc rodinám vymanit se ze sociální   
       izolace.
       Posilování rodičovských kompetencí.
       Cílená prevence v rodinách směřující k

       odklonění přeřazování dětí do  speciál-
       ních škol a předčasných  opouštění ZŠ.
       Naučit rodiče trávit s dětmi čas při učení 
       a společném efektivním trávení volného
       času.
       Pomoci zachovat celistvost rodin (při
       dohledu ze strany Orgánu sociálně 
       právní ochrany dětí)
       Vytvářet veřejný prostor, kde se mohou 
       vzájemně setkávat rodiče s dětmi.

Aktivity/činnosti:

       Výchovné, vzdělávací a aktivizační
       Zprostředkování kontaktu se společen-
       ským prostředím
       Pomoc při uplatňování práv, oprávně-
       ných zájmů a při obstarávání osobních 
       záležitostí   

V rámci ambulantní části služby byly pro 
rodiny připraveny aktivity podporující rodinné 
vazby. Tato nabídka se velmi osvědčila a 
našla u uživatelek velké zalíbení. Pro 
pracovnice vznikl prostor působit na rodiče a 
děti i v jiném prostředí než v jejich 
domácnostech. Aktivity byly přizpůsobeny 
tak, aby vždy podporovaly společné trávení 
času. Předškolní děti uživatelek často 
nenavštěvují žádné předškolní zařízení. 
Mohou si zvykat na nové prostředí, autority a 
pravidla, která často nemají možnost nikde 
před nástupem školní docházky zažít.

V roce 2013 nás podpořili:
Město Most
Od 1.9.2013 je služba financována z 
Ústeckého kraje v rámci veřejné zakázky v 
rámci OPLZZ
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Kontaktní adresa:
Františka Malíka 973, 434 01 Most
Vedoucí a sociální pracovník: 
Michaela Lochmanová
Mobilní telefon: +420 775 713 302
E-mail: 

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
   

Tel. kontakt: +420 775 713 302

Pečovatelská služba Oblastní charity Most 

působí na Mostecku již roku 2007. Tato 

služba je určena především seniorům, ale 

také zdravotně postiženým občanům. Klade 

si za cíl pomáhat tam, kde si uživatel není 

jistý svými fyzickými schopnostmi. U 

pečovatelské služby to znamená pomoc 

především, ale ne jen, osobám seniorského 

věku v oblastech, jakými jsou např. pomoc s 

úklidem v domácnosti, pomoc při nákupu, 

doprovody k lékařům či po pochůzkách, nebo 

pomoc při přípravě a podávání pokrmů aj. 
Naše terénní pracovnice docházejí do 

domácností jednotlivých uživatelů a zde jim 

poskytují služby, dle zákona 108/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 
Našim uživatelům poskytujeme nejen pomoc 

v různých oblastech lidské činnosti, ale naše 

práce má také svou psychosociální rovinu, 

kterou představuje samotný kontakt či 

rozhovor s pečovatelkou, která se pro 

uživatele stává prostředníkem směrem k 

širšímu společenskému prostředí. 
Cílem činnosti našich pracovníků je 

podporovat a posilovat v uživatelích pocit 

soběstačnosti a zajištění jejich potřeb v 

takové míře, aby mohli co nejdéle a 

spokojeně žít v prostředí jim vlastní. 

lochmanova@charitamost.cz 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

V naší pečovatelské službě je pro nás důle-

žitý vlídný a přátelský přístup k uživateli a 

naše spolupráce s uživatelem se často 

přemění v přátelství, které nestojí na posky-

tování služby, ale na vzájemných sympa-

tiích mezi pečovatelkou a uživatelem.

Ve městech Most, Osek a Duchcov, v nichž 

jsme v loňském roce poskytovali uživatelům 

naše služby, jsme spolupracovali s více jak 

čtyřmi desítkami uživatelů. 

Tato služba je realizována za podpory 

Ministerstva práce a sociálních věcí a 

měst Mostu a Duchcova.

DOMÁCÍ OSOBNÍ ASISTENCE
Tel. kontakt: +420 775 713 302

Osobní asistence je služba, která je 

Oblastní charitou Most poskytována od 

roku 2007 a je možné ji najít pod reg. č. 732 

38 29 u Krajského úřadu Ústeckého kraje.

V roce 2013 spolupracovala naše organiza-

ce se třemi uživateli, a tudíž také třemi 

osobními asistentkami, neboť principem 

osobní asistence je poskytnutí pomoci a 

podpory uživateli po celou pracovní dobu, 

tudíž osm hodin denně. Osobní asistent si s 

uživatelem vytváří specifická pouta, díky 

kterým se z uživatele a jeho asistenta 

stávají přátelé.

Středisko asistenčních služeb
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Cílem této služby je pomoc uživateli při jeho 

snaze o setrvání v jeho přirozeném prostře-

dí, tedy v jeho domácnosti, a zachování jeho 

životního stylu.  

Podstatou naší práce je snaha o vytvoření 

takového vztahu, kdy uživatel osobního 

asistenta přijme jako sobě rovného a dá 

oběma možnost plně využít schopností a 

dovedností osobního asistenta, ku prospě-

chu uživatele. Následně má osobní asistent 

možnost motivovat uživatele k aktivnějšímu 

přístupu k životu a k identifikování různoro-

dých cílů i dílčích postupů k jejich naplnění. 

Tel. kontakt: +420 775 713 308

Služba je určená členům cílové skupiny, kteří 
žijí v sociálně vyloučených lokalitách, nebo 
jsou ohroženi sociálním vyloučením, ale 
jejich aktivita směřuje k získání nových 
sociálních schopností a dovedností, které 
mají uživatelům umožnit začlenění do širšího 
okruhu společnosti. 
Úkolem našich terénních pracovníků, kteří se 
pohybují přímo ve vyloučených lokalitách, je 
kontaktování členů cílové skupiny a 
následná spolupráce s těmito uživateli, která

Postupná práce vedoucí k naplnění cílů 

umožňuje uživateli upevňovat a rozvíjet své 

vlastní schopnosti a dovednosti. 
Uživatelům poskytujeme pomoc a podporu 
také při jejich návštěvách zdravotních zaří-
zení, při vyřizování úředních záležitostí a 
doprovázíme je při běžných procházkách. 
Osobní asistentka není pouze pracovníkem, 
ale často je pro uživatele zprostředkovatelem 
sociálního kontaktu s dalšími lidmi.

Tato služba je realizována za podpory 
Ministerstva práce a sociálních věcí a 
města Most.

TERÉNNÍ PROGRAMY URČENÉ 
RODINÁM OHROŽENÝCH 
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

má prvotně určit cíle, kterých chce uživatel 
dosáhnout a následnými jednotlivými dílčími 
kroky se k těmto cílům společně přiblížit.
Aktivity pracovníků jsou cílené ke zlepšení 
péče o děti, či vytvoření lepších podmínek k 
jejich vývoji, k  pravidelnosti školní docházky. 
U dospělých uživatelů se terénní pracovník 
zaměřuje na získání nových schopností a 
dovedností, které mu umožní dál sám sebe 
rozvíjet a zdokonalovat. S rodinou jako 
celkem pracuje terénní pracovník na 
obnovení základních funkcí rodiny, které by 
tato měla plnit a zároveň pracuje na 
schopnosti rodiny být nezávislá na pomoci 
pracovníka. 
V rodině působí terénní pracovník také, 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 uživatele možností 
rozšíření jejich sociálních kontaktů a také 
zlepšení některých schopností a dovedností. 
Při klubových aktivitách se zaměřujeme na 
různé aktivizační a vzdělávací činnosti, 
jakými jsou například přednášky, které 
například reagují na změny v zákonech nebo 
zaměřující se na prevenci zdraví u dětí a na 
výtvarné techniky podporující kooperaci 
mezi rodičem a dítětem, nebo zábavná 
odpoledne jako jsou karneval nebo sportovní 
činnosti. 
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. 
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CENTRUM SOCIÁLNÍHO
 PORADENSTVÍ

Tel. kontakt: +420 775 713 302

Centrum nabízí pomoc v oblasti odborného 
sociálního poradenství. Na tuto službu se 
může, bezplatně, obrátit každý, kdo se ocitl v 
takové životní situaci, kterou nemůže vyřešit 
sám, nebo s pomocí svých blízkých. 
Poradenství obecně poskytuje osobám 
potřebné informace přispívající k řešení 
jejich nepříznivé situace. 

K principům této služby patří bezplatnost, 
diskrétnost a nestrannost. Uživatelům 
sociální služby pracovník nabízí vhled do 
jejich situace, a hledá spolu s nimi možnosti 
reakce na aktuální situaci. Uživatel sám je 
pak tím, kdo rozhoduje o konečném způsobu 
řešení svého problému a je hlavním 
nositelem aktivity v rámci této služby. 

Po celou dobu realizace této služby, se na ni 
obrací značný počet uživatelů. Také v roce 
2013 bylo našimi pracovníky realizováno bez 
mála tisíc kontaktů, směrem k těm 
uživatelům, kteří nás navštívili, nebo nás 
kontaktovali telefonicky či e-mailem.

DOBROVOLNICTVÍ

Tel. kontakt: +420 775 713 302

V roce 2013 se dobrovolnictví 
v naší organizaci neslo v duchu 
hesla „Dobrovolnictví s úsměvem“.
Projekt se stejným názvem, který si dal za 
cíl podpořit v naší organizaci spolupráci s 
dvaceti dobrovolníky, finančně podpořilo 
Ministerstvo vnitra, odbor prevence krimina-
lity, který se aktivně zajímá o dobrovol-
nickou službu v různých organizacích. 
Mezi dobrovolníky se našli tací, kteří s námi 
zůstali jen krátce, ale také tací, kteří se 
rozhodli projít spektrem služeb, které 
Oblastní charita Most poskytuje, a následně 
zůstali dobrovolníky v té aktivitě, která jim 
nejvíce přirostla k srdci. 

DOBROVOLNICTVÍ S ÚSMĚVEM
Velkým úspěchem bylo významné ocenění 
dlouholeté dobrovolnice Brigity Janovské. 
Cena Charity ČR za rozvoj charitního díla jí 
byla udělena 25. září 2013 v Praze.  Cena je 
poděkováním a veřejným uznáním za 
nelehkou a obětavou práci vynikajících 
pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů 
Charity ČR. Všem dobrovolníkům, těm, kteří 
s námi byli chvíli i těm, kteří s námi zůstávají i 
nadále, patří velký dík a obdiv, neboť nám 
ukazují, že jeden člověk s otevřeným srdcem 
dokáže dělat velké věci. 

Tato služba je realizována za podpory 
Ministerstva vnitra, soukromých dárců, a 
také za pomoci výtěžku Tříkrálové sbírky.
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Adresa: 
ul. Ruská 945, 436 01 Litvínov 1
Vedoucí střediska:   Kristián Drapák
Telefon:  +420 603 148 127
E-mail:  drapak@charitamost.cz

Středisko společné soužití působící v 
Litvínově se stalo součástí Oblastní charity 
Most od 1. ledna 2008

Adresa: ul. Janovská 122, 435 42 Litvínov
Vedoucí zařízení:  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
Okamžitá kapacita:   10 dětí 

Počet uživatelů v roce 2013:   183 uživatelů
a 3055 intervencí
Formy poskytování sociálních služeb: 

ambulantně, terénně

Zařízení je otevřeno každý všední den
od 13:00 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.
Toto nízkoprahové zařízení funguje již od 

roku 2009. V roce 2013 došlo k přestěhování 

zařízení do bývalé školní družiny, která je 

součástí bývalé speciální školy, kterou na 

konci roku 2012 zakoupila Oblastní charita 

Most od města Litvínova. 

Cílem:
Cílem NZDM (nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež) Khamoro je dětem a mládeži

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ „DOMINO“

zabezpečit podporu pro zvládnutí obtížných 
životních událostí, snížení sociálních rizik 
vyplývajících z konfliktních společenských 
situací a způsobu jejich života, zvýšení 
sociálních schopností a  dovedností, posi-
lování motivace vzdělávat se, smysluplné 
trávení volného času, lepší orientace v jejich 
sociálním prostředí, a také je podporovat v 
začlenění do skupiny vrstevníků i do 
společnosti.

NZDM Khamoro  poskytuje služby dětem a 
mládeži bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 
jazyka, víry a náboženství, politického či 
jiného smýšlení, národního nebo sociálního 
původu, sexuální orientace, příslušnosti k 
národnostní nebo etnické menšině, majetku, 
rodu nebo jiného postavení.

Děkujeme těm, kteří nás v roce 2013 
podporovali a spolupracovali s námi:
MPSV ČR
Město Chomutov
Ústecký kraj v rámci dotační podpory 
sociálních služeb
Federace potravinových bank 
Společnost Hájek 39
Společnost Nestlé 
Společnost Billa - podpora ve formě 
Mikulášské nadílky  

Středisko Společné soužití
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO
DĚTI A MLÁDEŽ „TANVALD”

Kontaktní adresa:
ul. Hlavní 1309, 468 41 Tanvald 
Vedoucí zařízení: 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:   12 dětí 

Počet uživatelů v roce 2013:   52 uživatelů
a 2350 intervencí
Formy poskytování sociálních služeb: 

ambulantně, terénně

Zařízení je otevřeno každý všední den
od 11:00 do 19:00 hod.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
poskytuje svým klientům služby, které 
reflektují jejich individuální potřeby. 
Garantujeme jim odborné a kvalitní sociální 
služby a zároveň se snažíme zachovat 
nízký práh dostupnosti těchto služeb. 
Máme vybudované stabilní místo mezi 
poskytovateli sociálních služeb v Liberec-
kém kraji a jsme plnohodnotným partnerem 
ostatním spolupracujícím institucím. 
Nízkoprahové zařízení Tanvald funguje již 
od listopadu 2011.

Cíle:
Pomocí výchovných, vzdělávacích, moti-
vačních a sociálně terapeutických činností 
se snažíme podpořit úspěšné zvládnutí 
hlavních vývojových úkolů dospívajících, 
jako jsou každodenní přirozené situace, 
konfliktní situace, kontakt s vrstevníky, s 
dospělými, vytváření vztahů a plnění 
povinností.  Mladým lidem pomáháme při 
řešení problémů, se kterými se setkávají.
Dalším z cílů je prevence vzniku rizikového 
chování. 

Cílová skupina:
Ohrožené vznikem rizikového chování, 
které je způsobeno faktory působícími v 
důležitých oblastech života jedince. Ocitají 
se v krizové situaci, se kterou si neumí 
poradit sami, potřebují radu, podporu, 
pomoc, popřípadě doporučení jiné služby, 
která jim může být v dané ohrožující situaci 
nápomocna. Mají zájem dosáhnout změny 
ve svém životě v oblastech, které vnímají 
jako nevyhovující, znevýhodňující, 
ohrožující, např. najít si nové kamarády, 
dosáhnout zlepšení ve škole, zjistit nové 
alternativy trávení volného času neriziko-
vým způsobem.

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

Děkujeme těm, kteří nás v roce 2013 
podporovali a spolupracovali s námi:
Město Tanvald
MPSV ČR
Liberecký kraj  

Kontaktní adresa: 
ul. Mimoňská 203, 471 23 Zákupy 
Vedoucí zařízení: Kristián Drapák
E-mail:   drapak@charitamost.cz
Telefon: + 420 603 148 127

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ „ZÁKUPÁK”
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Cílová  skupina:
Děti a mládež od 6 – 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy
Kapacita:   12 dětí 
Formy poskytování sociálních služeb: 
ambulantně, terénně

Počet uživatelů v roce 2013: 52 uživatelů
a 751 intervencí 

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.

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 doved-   
        ností
       podporu sociálního začlenění do skupiny 
       vrstevníků i do společnosti, včetně zapo- 
        jení   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.

Děkujeme těm, kteří nás v roce 2013 
podporovali a spolupracovali s námi:
Město Zákupy
MPSV ČR

Provoz sociální služby nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež byl v roce 2013 
finančně podpořen Libereckým krajem.

Dotace ve výši 50.000,- Kč byla přidělena 
v rámci účelové neinvestiční dotace z 
Dotačního fondu Libereckého kraje č.  
OLP/2818/2013 na druh sociální služby 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
pod číslem registrace 8501960.

Kontaktní adresa: Náhlov 128, Ralsko, 
463 52 Osečná 
Vedoucí zařízení: Kristián Drapák
Email: drapak@charitamost.cz
Telefon: +420 603 148 127

Cílová  skupina:
Děti a mládež od 6 – 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy
Kapacita:   12 dětí 
Formy poskytování sociálních služeb: 
ambulantně, terénně

Počet uživatelů v roce 2013: 33 uživatelů
a 2164 intervencí 

Zařízení je otevřeno každý všední den
od 11:00 do 19:00 hod.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Drak  se zaměřuje na děti školního věku ze 
sociálně znevýhodněného prostředí z 
Náhlova a okolí  Navštěvují nás především 
děti z rodin s nejnižšími příjmy. NZDM 
(nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 
funguje již od listopadu 2011. V roce 2013 
došlo k rozsáhlé přeměně “NZDM Drak“ díky 
podpoře města Ralska a MPSV ČR jsme 
dokoupili nový nábytek a PC vybavení.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ „DRAK”



Cíle:
Posláním NZDM Drak je nabídnout dětem a 
mládeži do 26 let z ohrožujícího prostředí 
bezpečné místo pro osobní rozvoj, 
seberealizaci a orientaci na hodnoty, které 
zmírňují sociální vyloučení. Toto prostředí se 
vyznačuje nevyhovujícími podmínkami v 
rodině (např. nevyhovující rodinné prostředí, 
nedostačující zázemí a prostor pro soukromí 
v rodině, omezené možnosti pro trávení 
volného času….) a konfliktními společen-
skými situacemi (např. experimentování s 
návykovými látkami, drobná kriminalita, 
příslušnost k jinému etniku, vyhraněný 
životní styl…).
Pravidelné činnosti klubu jsou obohaceny 
organizováním jednorázových akcí a aktivit 
pro děti i jejich rodiče.

Děkujeme těm, kteří nás v roce 2013 
podporovali a spolupracovali s námi:
Město Ralsko
MPSV ČR
Federace potravinových bank 
Společnost Nestlé 

Kontaktní adresa:
ul. Ruská 948, 434 03 Litvínov 
Vedoucí zařízení: Kristián Drapák
Email: drapak@charitamost.cz
Telefon: +420 775 713 220

Cílová  skupina:
Děti a mládež od 6 – 26 let ohrožené spole-
čensky nežádoucími jevy.
Počet uživatelů v roce 2013: 135  uživatelů 
807  intervencí intervencí v rámci Indivi-
duálních projektů  Sociálně aktivizačních 
služeb - Ústecký kraj v rámci veřejné zakázky 
v rámci OPLZZ- realizováno od 1.9.2013 do 
31.12.2013

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
PRO RODINY DĚTMI V LITVÍNOVĚ

Počet uživatelů v roce 2013:  uživatelů 123 a  
437 intervencí v rámci MPSV ČR- realizace 
od 1.1.2013 do 31.12.2013

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 pora-  
  denství
  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 2013 
podporovali a spolupracovali s námi:
Město Litvínov
Ústecký kraj v rámci veřejné zakázky v 
rámci OPLZZ
Společnost Nestlé 
Federace potravinových bank

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií a 

státním rozpočtem ČR z operačního 

programu lidské zdroje a zaměstnanost
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ – 
SOCIÁLNÍ PORADNA LITVÍNOV

Kontaktní adresa:
ul. Ruská 945, 436 01 Litvínov 
Vedoucí zařízení: Kristián Drapák
E-mail:   drapak@charitamost.cz
Telefon: +420 775 713 220

Služby  sociálního odborného poradenství 
jsou určeny lidem v nepříznivé sociální 
situaci (jde o situaci, kdy si pro svůj věk, 
ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní 
postižení nemohou uspokojit životní potřeby, 
tj. lidé např. pobírající sociální dávky, 
nezaměstnaní, lidé ve finanční tísni, s dluhy, 
lidé se zdravotním postižením, lidé ve 
starobním důchodu, ženy na mateřské 
dovolené, ženy samoživitelky, lidé v životní 
krizi).

Odborné sociální poradenství je posky-
továno ambulantní formou v kanceláři a to 
formou osobní konzultace, telefonického 
kontaktu, elektronickou poštou a poštovní 
zásilkou. 
Poskytujeme: 
        Pomoc při zajištění ubytování 
        Pomoc při hledání práce 
        Poradenství v oblasti sociálních dávek a    
        důchodů 
        Pomoc s řešením rozvodového řízení 
        Pomoc s vyplňováním formulářů 
        Dluhové poradenství, pomoc při řešení   
        exekucí 
        Pomoc při odcizení či ztrátě dokladů 
        Sociální a materiální pomoc 
        Informace o právech a povinnostech,   
        právních předpisech ČR 
        Zprostředkování kontaktu se společen- 
        ským prostředím 
        Pomoc při uplatňování práv

Provoz:
všední den od 8:00 – 16:00 hod.
Počet uživatelů za r. 2013:        78
Počet intervencí/kontaktů za r. 2013: 387     

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ –
SOCIÁLNÍ PORADNA JANOV 

PROJEKT AMARE ROMA - NAŠI 
ROMOVÉ

Kontaktní adresa:
ul. Hamerská 258, 435 42 Litvínov
Vedoucí zařízení:  Kristián Drapák
Email: drapak@charitamost.cz
Telefon: 775 713 220

Sociální poradna poskytuje odborné sociální 
poradenství:
       poradíme a poskytneme kontakt na další   
       instituce (invalidní důchod, příspěvek na 
       péči, průkaz ZTP aj.)
       poradíme s žádostmi o sociální dávky 
       poskytneme pomoc při sepisování úřed-  
       ních dopisů (např. odvolání proti rozhod-
       nutí úřadu, žádost o poskytnutí dávek aj.)
       poskytneme pomoc při vyřizování 
       telefonátů (např. na úřady.)
       poradíme v těžké životní situaci (např. 
       ztráta bydlení, zaměstnání apod.)

Služby sociální poradny jsou klientům 
poskytovány bezplatně.

Provoz:
všední den od 8:00 – 16:00 hod.
Počet uživatelů za r. 2013:        135
Počet intervencí/kontaktů za r. 2013: 251

Vedoucí zařízení: Kristián Drapák
E-mail:   drapak@charitamost.cz
Telefon: +420 603 148 127

Kontaktní adresa poradny 1:
17. listopadu 5461, 434 03 Litvínov 
Tel.: 420 775 713 219
Provoz poradny 1: 
všední den od 8:00 -12:00 hod.



Kontaktní adresa poradny 2:
Zahradní 5321, 430 05 Chomutov 
Tel.:+420 775 713 219
Provoz poradny 2: 
všední den od 13:00 -17:00 hod.

Kontaktní adresa poradny 3:
Hamerská 258, 435 42 Litvínov 
Tel.: +420 775 713 936
Provoz poradny 3: 
všední den od 8:30 -16:00 hod.

Kontaktní adresa terénní programy:        
Ruská 945, 436 01 Litvínov
Tel: +420 775 713 936
Provoz terénní programy:
všední den od 8:00 – 16:00 hod. 

Sociální poradny:  
Chomutov, Jirkov,  Litvínov- Janov
Terénní programy:
Chomutov, Jirkov Litvínov - Janov

Poradny slouží jako centra poradenství v 
rámci projektu Amare Roma

Projekt

 Kamenná,

Počet  uživatelů  za rok 2013 počet 
uživatelů a intervencí
Počet  uživatelů a  intervencí poradna č.1:  
52 uživatelů, 196 intervencí   
Počet  uživatelů a  intervencí poradna č.2:  
41 uživatelů, 172 intervencí 
Počet  uživatelů a  intervencí poradna č.3:  
44 uživatelů, 184 intervencí
Počet uživatelů a intervencí terénní 
programy: 162 uživatelů, 2635 intervencí 

 reaguje na potřeby zhoršující se 
situace v konkrétních vyloučených 
lokalitách v regionu Chomutovska- Jirkova, 
především na sídlišti v litvínovském Janově, 
dále v  Chomutově - sídliště   a 
Zahradní, Jirkov - Ervěnice, Březenec.

Odborné sociální poradenství a terénní 
programy jsou poskytovány v domác-
nostech uživatelů a poradenství ambu-
lantní formou v kanceláři a to formou 
osobní konzultace, telefonického kon-
taktu, elektronickou poštou a poštovní 
zásilkou. Centra poradenství a i terénní 
programy jsou podpořeny v rámci pro-
jektu Amare Roma. Odborné poraden-
ství není zaměřené pouze na sociální 
oblast, ale zaměřuje se z větší části na 
získání a udržení práce. V rámci center 
se jednou měsíčně organizují semináře 
nebo svépomocné skupiny pro uživa-
tele. Nejaktivnější klienti ze všech lokalit 
jsou vybráni na motivačně vzdělávací 
víkendy.

Adresa: Hlavní 1309, Tanvald - Smržovka
Vedoucí zařízení:  Kristián Drapák
e-mail:    drapak@charitamost.cz
telefon:  +420 603 148 127

Provoz: Po, St, Pa  od 8:00 – 10:00 hod.
Počet uživatelů za r. 2012:    42
Počet intervencí za r. 2012: 120

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ - SOCIÁLNÍ 
PORADNA TANVALD
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Odborné sociální poradenství je poskyto-
váno ambulantní formou v kanceláři a to 
formou osobní konzultace, telefonického 
kontaktu, elektronickou poštou a poštovní 
zásilkou. 

Poskytuje rady, informace a pomoc všem 
lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, 
nebo jim taková situace hrozí, neznají svá 
práva a povinnosti a dostupné služby nebo 
nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit 
své oprávněné zájmy.

Adresa: ul. Ruská, 436 01 Litvínov

Vedoucí zařízení: Kristián Drapák

E-mail: drapak@charitamost.cz

Telefon: + 420 775 713 220

Provoz:  všední den od 8:00 – 16:00 hod.

Počet uživatelů za r. 2011:  408  

Působnost: terénní služba je poskytována 
dle potřeb uživatelů na území města Osek, 
Duchcov, Litvínov a Chomutov, Jirkov

Cílovou skupinou jsou děti a mládež 
ohrožené společensky nežádoucími jevy, 
etnické menšiny, osoby v krizi, osoby žijící v 
sociálně vyloučených komunitách.

Terénní programy pomáhají lidem, kteří se 
ocitli v nepříznivé sociální situaci. Pomoc 
těmto lidem je nabízena tak, aby daný stav 
byl řešen nejvhodnějšími metodami pomoci. 
Dílčím cílem je zlepšení vztahů mezi 
rodinami a jedinci žijícími v dané komunitě, 
podpora a pomoc při zlepšování prostředí, 
prevence sociálně patologických jevů.

Cílovou skupinou jsou romské rodiny i 
jednotlivci a sociálně slabí občané zejména 
ze sociálně vyloučených lokalit. Jedná se o 
skupiny obyvatel, u kterých dochází ke 
kumulaci problémů (migrace mezi městy, 
chudoba, dluhy, nezaměstnanost, lichva,

TERÉNNÍ PROGRAMY

špatný stav bydlení, špatný přístup ke služ-

bám, špatná kvalita vzdělání, kriminalita 

apod.).

Služba je poskytována každý všední den od 
8:00 do 16:00 hod. 

Počet uživatelů a intervencí terénní 
programy:   33 uživatelů, 395 intervencí   

Děkujeme těm, kteří nás v roce 2013 
podporovali a spolupracovali s námi:
Město Litvínov
Město Chomutov
Město Jirkov
Město Duchcov
Město Litvínov
Vše za 39
Nestlé 
Potravinová banka
Firma Tron
Billa

Adresa: Petra Jilemnického 2457, 
 Most 434 01  
Vedoucí zařízení: Kristián Drapák
E-mail: drapak@charitamost.cz
Telefon: + 420 603 148 127

Podpořený projekt Regionální centra sociální 
asistence Rómů    
Prevence sociálního vyloučení a komunitní 
práce

ÚŘAD VLÁDY ČR PRO ZÁLEŽITOSTI

ROMSKÉ KOMUNITY

Provoz: všední den od 8:00 – 16:00 hod.
Působnost: terénní služba je poskytována 
dle potřeb uživatelů na území města  
Litvínov – Janov, Chomutov a Jirkov

Počet  uživatelů a  intervencí terénní 
programy:  65 uživatelů, 708 intervencí   

Posláním těchto programů je napomáhat 
integraci Romů do společnosti a vytvoření 
takových podmínek, aby dotčení občané byli 
schopni se sami aktivně zapojit do 
překonávání svého nepříznivého postavení a 
jeho důsledků.
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Stručný obsah projektu:

Projet je zaměřen na větší zapojení neza-

městnaných v rámci lokality, jejich příjem je 

závislý na dávkách sociální podpory i a 

dávkách sociální pomoci, a pohybuje se na 

úrovni životního minima. Cílem je poskyt-

nout odborné sociální poradenství, vyhledá-

vání zaměstnání ve spolupráci s uživate-lem, 

propojení se s úřady a státní samo-správou a 

co nejefektivněji pomoci uživate-lům k 

zlepšení jejich života. Uživatelům bude 

poskytnuta asistence při jednáních na 

úřadech, aby nedocházelo k nedorozumě-

ním a ke konfliktům Základním parametrem u 

dospělých klientů je, že mají nízkou 

kvalifikaci (vyšší ukončené vzdělání než 

ZŠ/ZvŠ je naprostou výjimkou), a nemají co 

nabídnout na současném trhu práce, 

zejména v našem  regionu s vysokou mírou 

nezaměstnanosti. 

Adresa:  Petra Jilemnického 2457,
                434 01 Most
Odpovědný vedoucí: Alena Lencová
Telefon:  +420 775 713 304
Email:  

Forma poskytování služby: ambulantní, 
terénní
Kapacita: 7 osob
Okruh osob, pro které je služba určena: 
osoby s chronickým onemocněním, osoby s 
tělesným postižením, osoby se sluchovým 
postižením, osoby se zdravotním postiže-
ním, osoby s jiným zdravotním postižením

Okruhy osob, pro které je služby určena: 
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ PROGRAMY
V MOSTĚ

lencova@charitamost.cz

Cílová skupina:
1. osoby žijící v sociálně vyloučených 
    komunitách

2. osoby, které vedou rizikový způsob

    života nebo jsou tímto způsobem života  

    ohroženy

3. osoby v krizi

4. etnické menšiny

6. rodiny s dítětem/dětmi

7. senioři

Globální cíl:

Minimálním cílovým stavem spolupráce je 

zastavit zhoršování sociální situace klienta. 

Optimálním cílovým stavem je měřitelné 

zlepšení jeho sociálních dovedností, životní 

úrovně a spokojenosti. Integrální součástí 

nabízených služeb je také snaha o zapojení 

klienta do širších sociálních struktur.

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. 
Mezi aktivity patří nácvik a upevňování 
motorických, psychických, sociálních a 
pracovních schopností a dovedností nebo 
pomoc při obnovení nebo upevnění, 
zprostředkování kontaktu s přirozeným 
sociálním prostředím.

Počet podpořených osob v roce 2013: 20
Sponzoři a donátoři v roce 2013: MPSV – 
Sociální odbor, Statutární město Most

Sociálně rehabilitační programy v Mostě



Adresa: Petra Jilemnického 2457,
              434 01 Most
Vedoucí: Alena Lencová, 
Telefon:  +420 775 713 30
Email:

Šicí dílna se snaží o vyvážené spojení, kdy 
orientace na zisk je kombinována se 
sociálními cíli a integrací sociálně ohrože-
ných na trh práce. 
Tento projekt navazuje na službu sociální 
rehabilitace. V loňském roce byla jedna z 
uživatelek zmíněné služby zaměstnána 
právě v šicí dílně.

Adresa: Petra Jilemnického 2457,
              434 01 Most
Vedoucí:  Alena Lencová, 
Telefon:   +420 775 713 304
Email:

Okruh osob, pro které je služba určena: 
rodiče (prarodiče) s dětmi 

Okruhy osob, pro které je služby určena: 
dospělí ve věku 18 a více let a děti ve věku 
od 0 do 6 let

Projekt je zaměřen na poskytování 
preventivních programů rodinám s dětmi 
navštěvujících rodinné centrum Petrklíč. 

 lencova@charitamost.cz

  lencova@charitamost.cz

Služba probíhá ambulantní i terénní formou, 
dle individuálních potřeb uživatele.

 V nabídce je průběh následujícími způsoby:
       Individuálními nácviky sociálních 
       dovedností (v chráněném prostředí 
       zařízení, také doprovázením),
       Skupinovými nácviky sociálních 
       dovedností,
       Konzultacemi, poradenstvím,
       Nabídkou volnočasových aktivit, 
       popřípadě hlídáním dětí. 

Sponzoři a donátoři v roce 2013: 
MPSV – odbor Rodina, 
KÚ Ústeckého kraje,
Statutární město Most 
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Adresa: Fr. Malíka 973, 434 01 Most
Manažer projektu:
Bc.Karolína Wankovská DiS

Email: wankovska@charitamost.cz

Tel.:     +420 775 713 931 

Cíle projektu 

Projekt si klade za hlavní cíl posílit sociální 
integraci cílových skupin do společnosti tím, 
že bude odstraňovat překážky, které 
znesnadňují jejích rovnocenný vstup a 
udržení na trhu práce.

Cílové skupiny 

Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez 
kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace.
Fyzické osoby starší 50 let s kombinací 
znevýhodňujících faktorů. 

Účastníci/ce projektu 

      osoby nad 50 let

      osoby do 25 let

      osoby (dlouhodobě) nezaměstnané

      osoby s nízkou kvalifikací

      osoby bez praxe

Adresa: Husova č.p. 305, 417 05 Osek
Vedoucí: Bc. Karolína Wankovská, DiS.
Email: wankovska@charitamost.cz
Tel:     +420 417 530 813
Mobil:+420 775 713 931,+420 775 713 703

Poslání: 
Poskytnout matkám s dětmi, těhotným že-
nám bez přístřeší ubytování na přechodnou 
dobu. Na základě individuálních potřeb a 
možností je sestaven s uživatelem plán pro 
jeho znovu začlenění do společnosti.

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY 

S DĚTMI

Průběh 

Projektem "Most k integraci" se realizátor 
projektu snaží o návrat vybraných cílových 
skupin na trh práce a tím o zvýšení jejich 
integrace. V rámci projektu podpoříme 
celkem 60 klientů. 

Výsledky 

60 klientů získá v průběhu dvou let 
dovednosti a znalosti nezbytné k uplatnění 
se na trhu práce, a to prostřednictvím 
individuálního pracovního poradenství a 
skupinového i individuálního právního 
poradenství. U 40 klientů budou eliminovány 
překážky jejich úspěšného nástupu do 
zaměstnání prostřednictvím pracovní 
asistence. 40 klientů vzděláme dle 
požadavků trhu práce a výsledků bilanční 
diagnostiky (min. 30 rekvalifikační kurz 
úspěšně dokončí). Otevření 2 poradenských 
kanceláří podpory zaměstnanosti pro klienty 
z cílové skupiny. 12 klientů získá dotované 
pracovní místo na 1 rok. Dalších 5 klientů 
projektu získá nedotovaná pracovní místa. 

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:

Do cílové skupiny patří matky ve věku od 18 
let s nezletilými dětmi, těhotné ženy, osoby 
pečující o nezaopatřené a nezletilé děti.

Most k integraci
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI „JÁ JSEM
MAMINKA”

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ „PASTELKA“

Poslání:

Základním principem je zlepšení životních 
podmínek a zajištění kvality rodinného 
života a také rozvoj dovedností dětí a 
mládeže

Cílem služby je:

      Prevence sociálního vyloučení,
Reintegrace sociálně vyloučených rodin 
do společnosti,
Rozvoj schopností a dovedností (sociál-
ně terapeutická činnosti),
Posilování návyků a sociální adaptace, 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti pro rodiče a děti.

Cílová skupina: Rodiny s dětmi

Poslání: 
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.

Cílem služby je:
Poskytnutí prostor a vhodných podmí-
nek pro uživatele k trávení svého volné-
ho času a realizování společensky 
přijatelných volnočasových aktivit, 

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

Prostřednictvím nabízených aktivit napo-  
moci k lepší orientaci ve vztazích odehrá-
vajících se ve společenském prostředí,  

 Vytvářet podmínky k řešení jejich 
     nepříznivé sociální situace

Podporovat aktivní zapojení uživatelů do 
pozitivního ovlivňování vlastní nepříznivé          
životní a sociální situace a zvyšování 
jejich sociálních dovedností.

Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrože-
né společensky nežádoucími jevy.

Poslání: Poskytnout mladým dospívajícím 
do věku 26 let odcházejících z dětských 
domovů ubytování na přechodnou dobu. Na 
základě individuálních potřeb a možností je 
sestaven s uživatelem plán pro jeho znovu 
začlenění do společnosti.

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:
Dívky a chlapci do 26 let odcházející z 
dětských domovů.

V roce 2013 Centrum „Rodina v tísni“  
podpořili:Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, Ministerstvo školství mládeže a 
tělovýchovy, Krajský úřad Ústí nad Labem, 
Fond Hejtmana Ústí nad Labem, Nadace 
Terezy Maxové dětem, MPSV odbor Rodina, 
Smart Buyers Club – občanské sdružení, 
Magistrát města Mostu, Město Litvínov, 
město Osek, město Duchcov, město 
Košťany, město Dubí, obec Hrobčice, obec 
Háj u Duchcova, město Bílina, obec Jeníkov, 
obec Braňany, město Obrnice, Nadace J&T, 
sdružení Renovabis, Litvínovská uhelná 
a.s., Tříkrálová sbírka 2013

DŮM NA PŮL CESTY
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Adresa: Nádražní 555/ 9, 419 01 Duchcov 
Vedoucí: Alena Lencová, 
Email:  lencova@charitamost.cz
Telefon:+420 775 713 30

Sociální pracovník: Lenka Nováčková
Forma poskytování služby: pobytová
Kapacita: 30 osob
Okruh osob, pro které je služba určena: 
Cílovou skupinou jsou svéprávné osoby, 
občané EU 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 služba 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:
     poskytnutí stravy nebo pomoc při   
     zajištění stravy
     poskytnutí ubytování: 
     a) ubytování po dobu zpravidla   
     nepřevyšující 1 rok,
     b) umožnění celkové hygieny těla,
     c) vytvoření podmínek pro zajištění   
     úklidu, praní a žehlení osobního prádla,   
     výměny ložního prádla,
     pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

     zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

       a) pomoc při vyřizování běžných záleži-  

       tostí vyplývajících z individuálních plánů,
       b) pomoc při obnovení nebo upevnění 
       kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 
       při dalších aktivitách podporujících  
       sociální začleňování osob, včetně 
       uplatňování 
Počet uživatelů v roce 2013: 75
Sponzoři a donátoři v roce 2013: 
MPSV – Sociální odbor
Město Duchcov, Obec Zabrušany
Město Bílina, pan Krajník 

Adresa: Nádražní 555/ 9, 419 01 Duchcov
Vedoucí: Alena Lencová, 
Email: lencova@charitamost.cz
Telefon:+420 775 713 30

Sociální pracovník: Lenka Nováčková
Forma poskytování služby: pobytová
Kapacita: 5 osob
Okruh osob, pro které je služba určena: 
Cílovou skupinou jsou svéprávné osoby 
bez možnosti jiného bydlení nebo dočasně 
ohrožené sociálním vyloučením. 
Okruhy osob, pro které je služba určena: 
mužům a ženám od 18 let do X.

Základní činnosti, které nabízíme při 
poskytování sociálních služeb v Noclehárně 
Duchcov, se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
       pomoc při osobní hygieně nebo   
       poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
       a) zajištění podmínek pro běžné úkony 
       osobní hygieny,
       b) zajištění podmínek pro celkovou 
       hygienu těla,
       poskytnutí přenocování:
       a) přenocování,
       b) úklid, výměna ložního prádla.

Počet uživatelů v roce 2013: 72
Sponzoři a donátoři v roce 2013:
MPSV – Sociální odbor
pan Krajník

NOCLEHÁRNA DUCHCOV

Azylový dům Duchcov
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Adresa: Nádražní 555/ 9, 419 01 Duchcov

Vedoucí: Alena Lencová, 

Telefon:+420 775 713 30

Email:  lencova@charitamost.cz

Sociální pracovník: Lenka Nováčková

Forma poskytování služby: ambulantní, 
terénní

Kapacita: 1 osoba

Okruh osob, pro které je služba určena: 
osoby v nepříznivé sociální situaci

Okruhy osob, pro které je služby určena: 
mužům a ženám od 18 let do X.

Odborné sociální poradenství zahrnuje: 

       zprostředkování kontaktu se společenským  

       prostředím: zprostředkování navazujících   

       služeb například kontakty na psychology, 

       psychiatry apod.,

Adresa: Husova 36, Duchcov, 419 01
Vedoucí: Mgr. Radka Hubáčková
Email: hubackova@charitamost.cz
Telefon: +420 775 713 301

Sociální pracovníci:

Bc.Michaela Hylská, DiS., Petra Švagrová, DiS.

Cílová skupina: Rodiny s dětmi (včetně 
neúplných), které se ocitly v nepříznivé sociální 
situaci

Počet podpořených uživatelů vč. dětí:    69

Počet podpořených rodin:                      16

Provozní doba: Terénní část: 

pondělí - pátek  od 8:00 do 16:00 hod.

Cíl:

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

       poradenství v oblasti hledání možností 

       pomoci v nepříznivé sociální situaci,

       pomoc při uplatňování práv, oprávněných  

       zájmů a při obstarávání osobních 

       záležitostí:
       a)  pomoc při vyřizování běžných záleži-
       tostí: například informace o tom, kde po-
       žádat o sociální dávky, invalidní důchod,
       b) pomoc při obnovení nebo upevnění 
       kontaktu s přirozeným sociálním 
       prostředím: například podpora pro 
       komunikaci v běžných mezilidských 
       vztazích, podpora v zapojení se do 
       společnosti (kino, divadlo, restaurace aj.)

Služba se poskytuje bezplatně.

Sponzoři a donátoři v roce 2013: 
MPSV – Sociální odbor

 
rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a 

u kterého existují další rizika ohrožení jeho 

vývoje.

Specifické cíle:
       Pomoc rodinám vymanit se ze sociální 
       izolace.
       Posilování rodičovských kompetencí.
       Cílená prevence v rodinách směřující k 
       odklonění přeřazování dětí do speciálních 
       škol a předčasných opouštění ZŠ.
       Naučit rodiče trávit s dětmi čas při učení a     
       společném efektivním trávení volného   
       času.
       Pomoci zachovat celistvost rodin (při   
       dohledu ze strany Orgánu sociálně právní  
       ochrany dětí)
       Vytvářet veřejný prostor, kde se mohou 
       vzájemně setkávat rodiče s dětmi.
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Aktivity/činnosti:
     Výchovné, vzdělávací a aktivizační
     Zprostředkování kontaktu se  
     společenským prostředím
     Pomoc při uplatňování práv, oprávně-
     ných zájmů a při obstarávání osobních   
     záležitostí

Podpora v roce 2013: 

Od 1.9.2013 je služba financována 

Sociální pracovníci: Mgr. Šárka Radová
      Bc. Rudolf Hemelík

Cílová skupina: Rodiny s dětmi (včetně 
neúplných), které se ocitly v nepříznivé 
sociální situaci
Počet podpořených uživatelů: 109
Počet podpořených rodin:   21
Provozní doba:
Terénní práce: Pondělí – Pátek: 8 – 16hod
Ambulantní práce: Úterý:    8-12hod

    Čtvrtek:  8-12hod

Cíl: 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.

Specifické cíle:

     Pomoc rodinám vymanit se ze sociální

     izolace.

AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY 
S DĚTMI V ŽATCI A PODBOŘANECH

Adresa: Volyňských Čechů č. p. 329
Žatec 438 01

Vedoucí: Bc. Karolína Wankovská
Email:    wankovska@charitamost.cz
Telefon:  +420 775 713 931

z Ústeckého kraje v rámci veřejné zakázky v 
rámci OPLZZ 

Spolupráce 2013:

Potravinová banka Praha

Město Duchcov 

Odbor sociálně právní ochrany dětí Teplice

      Posilování rodičovských kompetencí.
      Naučit rodiče trávit s dětmi čas při učení 
       společném efektivním trávení volného  
      času.
      Pomoci zachovat celistvost rodin (při 
      dohledu ze strany Orgánu sociálně 
      právní ochrany dětí)

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

Podpora v roce 2013:
Od 1.9.2013 je služba financována z 
Ústeckého kraje v rámci veřejné zakázky v 
rámci OPLZZ   „Podpora integrace romské 
komunity v Ústeckém kraji 2“ .

Reg. Č.č 1.04./3.2.00/15.00017 podpořené z 
Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. 

Spolupráce 2013:
Čerpání z potravinové banky OCH MOST
Odbor sociálně právní ochrany dětí Žatec
Odbor sociálně právní ochrany dětí  
 Podbořany
 Selli s.r.o. – projekt MPIC
 FOD Žatec 
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Adresa:K.H. Borovského 311, 417 05 Osek
Vedoucí zařízení: Bc. Světlana Nikolova
E-mail:
Tel:  +420 417 822 161, +420 775 713 802

Sociální pracovnice: Bc. Lucie Švandrlíková

Kapacita azylového domu Osek je 27 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.
 
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 

 nikolova@charitamost.cz

V roce 2013 služeb Azylového domu 
využilo 54 osob. S uživateli v přímé péči 
pracovalo 6 zaměstnanců. 

Adresa: Jaroslava Seiferta 2239/26
Vedoucí: Helena Fadrhonsová, DiS.
Email: fadrhonsova@charitamost.cz
Tel.:       +420 775 713 249

Nízkoprahové denní centrum Most bylo 
otevřeno 1. 5. 2013, poskytuje ambulantní a 
terénní služby osobám bez přístřeší, plní 
funkci místa prvního kontaktu, které nabízí

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTUM

MOST

Akce, které proběhly v Azylovém domě 
Osek v roce 2013:

1.    Tříkrálová sbírka 2013

2.    Úklid sněhu

3.    Údržba kostelní zahrady u kostela svatého 

       Petra a Pavla v dolním Oseku

4.    Úklid zeleně na Lukách v horním Oseku

5.    Den otevřených dveří

6.    Účast v oslavách města Oseka

7.    Úklid kostela svatého Petra a Pavla

8.    Příprava vánočního koncertu v kostele 

       svatého Petra a Pavla

9.    Vánoční večeře

Provoz Azylového domu v Oseku v roce 
2013 byl financován z prostředků:

Ministerstva práce a sociálních věcí 

Krajského úřadu Ústeckého kraje

Města Osek

Města Bílina

Města Dubí

Města Hrob 

Úřadu práce ČR.

následně zajišťuje a zprostředkovává 
služby podporující stabilizaci jedince a jeho 
návrat k běžnému způsobu života. 

Cílová skupina: muži a ženy bez přístřeší 
starší 18 let 

Okamžitá kapacita zařízení: 16 klientů

Provozní doba: každý den včetně víkendů 
a svátků od 8:00 do 16:00 hodin
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Počet intervencí v roce 2013:    3 620  
Celkový počet návštěv:             3 808 

Prvokontaktů bylo 194, z toho 167 mužů 
a 27 žen. 
Denní návštěvnost je v průměru 30 klientů.
Z toho 80% klientů se denně stravuje 
a v průměru se 3 klienti denně sprchují. 

  

Tato služba je financována z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a 
ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu 
Podpora sociálních služeb v Ústeckém 
kraji.

Adresa:   K. H. Borovského 311, 

                41705 Osek

Vedoucí: Bc. Světlana Nikolová
Email:   nikolova@charitamost.cz

Telefon:   +420 775 713 802

V rámci dotace MPSV Rodina v roce 2013 se 

realizoval projekt Poradna pro integraci rodin 

cizinců a imigrantů. Hlavním záměrem 

projektu bylo umožnit rodinám cizinců a 

imigrantů nalézat řešení při problémech 

spojených se složitými životními situacemi, 

se kterými se setkávají v běžném, každo-

denním životě. 

Díky projektu se nám podařilo navázat 
aktivní kontakt s celkem 20 rodinami 
čítajících 54 osob a to především ukrajinské, 
ruské, slovenské a polské národnosti. 
Projekt poskytl svým klientům právní a 
sociální poradenství, mediaci při řešení 
výchovných otázek. Zaměstnanci poradny 
organizovali odborné přednášky a diskuze 
pro veřejnost a ve školách, kam docházejí 
děti cizinců. V neposlední řadě přínosnou 
byla i pomoc psychologa.
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Adresa:  Fr. Malíka 973, 434 01 Most

Vedoucí projektu: Tetyana Drahošová

Email: drahosova@charitamost.cz

Tel: +420 775 713 217

V roce 2013 jsme ukončili projekt 
Protidluhové poradenství Most, Duchcov 
CZ.1.04/3.2.01/19.00174, podpořený z 
prostředků  EFS prostřednictvím Operač- 
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR. Tento projekt jsme 
realizovali od roku 2010. Za 3 roky projektu 
využilo služeb 722 osob. Projekt byl zaměřen 
na pomoc obyvatelům sociálně vyloučených 
lokalit Mostecka a Duchcovska a zahrnoval v 
sobě několik klíčových aktivit. Kromě 
ambulantních poradenských služeb jsme 
provozovali i práci v terénu. Zde jsme 
pomáhali klientům nastavit správnou 
komunikaci s věřiteli a exekutory, odpovědně 
přistupovat k plnění závazků, včas a 
pravidelně hradit dohodnuté poplatky a 
hospodárně přistupovat k příjmům. 

Jednou z dalších stěžejních aktivit projektu 
byly přednášky ve věznici Bělušice, kde 
pravidelně probíhala vzdělávací 

a konzultační setkání zaměstnanců projektu 
a osob ve VTOS.  Celkem proběhlo 6 
přednáškových a konzultačních bloků (72 
hodin celkem).  Po propuštění ze VTOS 
účastnici kurzu využívali služeb projektu, aby 
svou tíživou finanční situaci dořešili.  

Značnou preventivní úlohu v projektu plnily 
aktivity Peer programů a nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež, které realizoval 
náš partner Pobočka Diakonie Církve 
bratrské v Mostě NZDM „ZÁPLATA“. V rámci 
této činnosti mladiství se učili pozitivním 
změnám v chování, šetrnému zacházení s 
penězi, jak se nezadlužit, jak začít fungovat 
samostatně atd.   

Zrealizovali jsme několik workshopů a 
konferenci, kde jsme měli prostor k navázaní 
spolupráce s dalšími organizacemi, které 
působí v oblasti finanční gramotnosti a 
protidluhových aktivit. 

Výstupem projektu se stala Metodika peer 
programu a Průzkum v Duchcově.

Protidluhové poradenství Most, Duchcov
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Tříkrálová sbírka

Email: koutny@charitamost.cz
Tel:     +420 775 713 303

Začátek ledna je pro nás vždy časem, kdy 
zaměstnanci charity, dobrovolníci a 
koledníci mají práci navíc. Ne že by to v 
jiném období bylo lepší, ale přeci jenom v 
období Tří králů se od každého dobrovolníka 
očekává, že svou pokladničku bude mít, 
když ne plnou, tak alespoň částečně 
zaplněnou. A to vyžaduje čas a energii. 
Letos se to podařilo zase o něco lépe. 
Oblastní charita Most do svých 105 
pokladniček vykoledovala částku 131.342,- 
Kč. 

Za touto částkou je vidět, mimo jiné i dobrá 
příprava. Každá Tříkrálová sbírka totiž není 
jenom o prvních 14 dnech v lednu, ale již 
několik týdnů až měsíců dopředu je potřeba 
se začít připravovat. Porady, úkoly, 
plánování, příprava kostýmů, pokladniček, 
je toho opravdu hodně co se musí dopředu 
zvládnout. Na začátku ledna se potom 
ukáže, jak jsme se připravili. 

Za letošní povedený výsledek patří 
poděkování všem, kteří se nějakým 
způsobem do Tříkrálové sbírky zapojili. Od 
těch, kteří stáli na začátku, při plánování, až 
po ty, kteří v lednu koledovali s pokladničkou, 
případně přispíval i  do pokladničky. 
Poděkování patří Vám všem. 

Letošní využití Tříkrálové sbírky je 
následovné:   
      doplnění dětského hřiště v centru         
      Rodina v tísni v Oseku
      podpora pečovatelské služby –
      zakoupení kompenzačních pomůcek
      zlepšení podmínek pro děti ze sociálně
      znevýhodněného prostředí  -  na
      doporučení školy přispíváme chudým
      dětem na obědy a školní pomůcky
      zpracování studie komunitního centra 
      Janov 
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Sociální atlas

NOVÝ SOCIÁLNÍ ATLAS 
EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ 
NEUER SOZIALATLAS DER 
EUROREGION ERZGEBIRGE

Email: drahosova@charitamost.cz
Tel:  +420 775 713 217

V roce 2012/2013 Oblastní charita Most za 
partnerské spolupráce s Lidovou solidaritou 
oblastní svaz Frieberg, realizovala projekt 
Nový sociální atlas Euroregionu Krušnohoří. 
Výsledkem roční velice úspěšné spolupráce 
se stal elektronický produkt, který mapuje 
poskytovatele služeb v sociální oblasti a 
oblasti prorodinných aktivit a to na české a 
německé straně Euroregionu Krušnohoří. 
Nový sociální atlas příspivá k posílení

Nový sociální atlas přispívá k posílení 
spolupráce v sociální oblasti  na úrovní 
státních instituci, organizaci se sociálním 
zaměřením, a rovněž je i velkým přínosem 
pro širokou veřejnost. Je prvním dvou-
jazyčným produktem svého druhu, mapu-
jícím organizace – poskytovatele služeb v 
oblasti prevence, péče, obhajování lidských 
práv a prorodinných aktivit. 

Na webu Euroregionu Krušnohoří byl 
vytvořen samostatný portál, kde je produkt 
umístěn.

(http://www.euroreg.cz/sa/)
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Adresa:  Fr. Malíka 973, 434 01 Most

Koordinátor:  Brigita Janovská

Email:    charita@charitamost.cz

Telefon:   476 11 99 99

V roce 2013 pokračovala aktivní přeshraniční 
spolupráce s německými partnery.

V lednu byl v Městském divadle v Mostě 
slavnostně zahájen pátý partnerský rok se 
Základní školou Vévody Heinr icha 
Marienberg a dojednána další spolupráce.

Pokračovaly naše kontakty s Hotelovou 
školou BUKASCHOOL Most, které byly v 
březnu rozšířeny do partnerského 
Marienberg. 

V rámci šestého roku partnerství s Lidovou 
solidaritou Freiberg jsme se začátkem 
března sešli při slavnostním setkání ve 
Flöha, k němuž naši partneři mj. zpracovali 
pěkné tablo, dokumentující aktivní 
dlouholeté kontakty. Reciproční slavnostní 
setkání se uskutečnilo koncem března v 
Mostě.

V květnu jsme navštívili Horní Bavorsko. 
Návštěva byla pokračováním mnohaletých 
kontaktů s německými rodáky, spojená s 
přijetím u starosty města Weilheim a 
odbornou exkurzí v tamním domově pro 
seniory "Bürgerhaus".

V květnu jsme s našimi partnery Lidovou 
solidaritou Freiberg společně oslavili "Týden 
Evropy". Stalo se tak formou výletu, kdy 
přijela do Mostu třicetičlenná delegace 
německých seniorů, která navštívila 
Sociálně aktivizační službu pro matky s dětmi 
„Rozmarýnek".

V červnu se děti z klubu rodinné asistence s 
pedagogickým doprovodem vydaly do 
partnerského Marienbergu, aby společně s 
dětmi ze ZŠ Vévody Heinricha oslavily 
Mezinárodní dětský den. Navštívena byla 
kasárna a součástí programu byl i výlet do 
zařízení "Koňský žentour", kde se děti 
dověděly mnohé z historie Krušnohoří, ale 
zažily mj.i pohádkový vrch, historickou

kovárnu a získaly pěkné odměny od 
německých kamarádů.V červenci Oblastní 
charita Most prezentovala svou činnost na 
setkání Domovského spolku německých 
rodáků okresu Most/Brüx v bavorském Bad 
K iss ingen ve  vzdě lávac ím cent ru  
Heiligenhof.

V srpnu odjely děti z Charitní rodinné 
asistence v rámci projektu "Děti poznávají 
Saské Krušnohoří" do krušnohorského 
Gahlenz, kde poznávaly opačnou stranu 
Krušných hor s její přírodou, zvyky a 
tradicemi. Velmi zajímavá byla exkurze ve 
firmě krušnohorského řezbářství i návštěva 
Muzea krušnohorského venkova s možností 
vlastního tvoření. Závěrečné ztišení a 
požehnání v tamním kostele bylo důstojným 
završením tohoto pěkného projektu. Církevní 
obec Gahlenz obdarovala naši Charitu 
darem, určeným sociálně slabým rodinám.

V září uspořádal náš partner Lidová solidarita 
Freiberg odborný seminář na téma "Dětská 
zařízení". Sestával z exkurzní a přednáškové 
části a zúčastnilo se jej dvacet zaměstnanců 
OchMost. 

V říjnu byla delegace pedagogů naší 
partnerské Základní školy Vévody Heinricha 
Marienberg přítomna zahájení "Měsíce pro 
neziskový sektor" na Magistrátu města 
Mostu.

V prosinci jsme společným setkáním v 
Marienbergu uzavřel i  a vyhodnoti l i  
partnerský plán 2013 a naplánovali rok 2014. 
V doprovodném programu byl navštíven 
tamní vánoční trh a velká hornická přehlídka 
"Bergparade", při níž naši delegaci pozdravil i 
primátor města Thomas Wittig.

Zahraniční kontakty, které přerostly většinou 
v dlouholetou spolupráci, přináší podněty do 
poskytování sociálních služeb. Koordinuje je 
z větší části dobrovolnicky již dvanáct let paní 
Brigita Janovská. Jako ocenění jejího 
aktivního a rozsáhlého přínosu charitnímu 
dílu jí byla v září roku 2013 udělena v Praze 
Cena Charity ČR. 

Blahopřejeme!  

Přeshraniční projekty a aktivity



     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. )                                                                  3 091

Spotřeba energie, vodné, stočné, odpady                                                                     1 569

 Opravy a udržování                                                                                                       1 761

 Cestovné a doprava            507

Potraviny a strava uživatelům služeb, konference, stravné v projektech            283

Nájemné           1 330

Poštovné, kolky, telefonní poplatky, internet, spoje            429

Školení a semináře            590

Vodné stočné, odpady            322 

Ostatní služby         1 508

Mzdové náklady       18 210

Zdravotní a sociální pojištění         6 050

Ostatní sociální zákonné náklady             60

Ostatní provozní a finanční náklady (pojistné, DPH, silniční daň)           173

Bankovní poplatky           123

Odpisy nedobytných pohledávek a odpisy           148

Poskytnuté příspěvky a dary             40

 Celkem    36 194

 
  Příjmy: V tis. Kč

Tržby za vlastní výkony         3 382

Dotace ministerstva ČR a EU       21 428

Dotace Ústecký kraj + Fond hejtmana            378

Dotace plnění veřejné zakázky Ústecký kraj          5 471

Dotace Liberecký kraj               50

Dotace a dary obce         2 355

Ostatní dotace: ÚP, vzděl. a rekvalifikační agentury                            1 092

Dotace Cíl 3            175

Dary od nadací, sbírky             309

Firemní dárci, drobní dárci, finanční i věcné dary, příspěvky         1 277

Ostatní výnosy              87

     Celkem                                                                                                                    36 004
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