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Vážení, rok 2014 byl pro Oblastní charitu Most v mnohém významný. 
Byl rokem zahájení pro nás dosud největší investice – rekonstrukce Ko-
munitního centra Janov (dříve Speciální školy) za finanční podpory Struk-
turálních fondů. Významný v tom, že jsme pokračovali v pomoci lidem na 
„okraji společnosti“, a tuto svou pomoc jsme i rozšířili. Naši zaměstnanci 
i dobrovolníci situaci lidí v nouzi nejen řešili, ale pomáhali jim jejich osud 
nést a některým i změnit život k lepšímu. Těch, kdo užívali našich služeb, 
bylo v roce 2014 kolem dvou tisíc a většině jsme pomáhali dlouhodoběji. 
Každý uživatel služby je pro nás jedinečný s právem na lidskou důstojnost.

Oblastní charita Most je nestátní nezisková - církevní organizace. Poskytu-
je humanitární a sociální pomoc na území Ústeckého kraje a Libereckého kraje. Její střediska a zaříze-
ní najdete v Mostě, v Chomutově, v Jirkově, v  Litvínově a v Litvínově – Janově, v Duchcově a v Oseku 
u Teplic, v Tanvaldu, v Zákupech, v Náhlově u Osečné, v Ralsku, v Žatci a Vejprtech na Chomutovsku. 

Naše konání inspiruje příklad Ježíše Krista - soucítění s lidským utrpením. Přičemž hledáme 
a nabízíme účinný způsob pomoci v dané aktuální situaci s ohledem na širší souvislosti.  Usilujeme 
o to, abychom naplnili požadavky na kvalitu sociálních služeb. Usilujeme i o to, abychom udrželi 
důvěru našich příznivců, spolupracovníků, dobrovolníků, donátorů, podporovatelů i uživatelů na-
šich služeb.   

Při své činnosti se Oblastní charita Most opírá o více než 120 obětavých pracovníků, o přispění 
50 dobrovolníků, ale samozřejmě také o dárce, sponzory, donátory.   

Děkujeme všem, kteří jste s námi v roce 2014 spolupracovali, přispěli finančně, materiálně 
i svou dobrovolnou činností a službou.     

      Přeji Vám vše dobré.
 Mgr. Eva Čenkovičová,  ředitelka Oblastní charity Most

Úvod

Mapa činnosti:
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Poslání, postavení, působnost

POSLÁNÍ
- pomoc bližním v nouzi bez 
ohledu na jejich příslušnost 
k rase, národnosti či nábožen-
ství a státní a politické přísluš-
nosti. 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ 
Oblastní charita Most (dále jen OchM) je samo-
statnou právnickou osobou dle Kodexu kanonic-
kého práva a součástí Římskokatolické církve. 
Oblastní charita Most byla zřízena biskupem Li-
toměřickým 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 

 � Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Sovička

 � Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dět-
mi Rozmarýnek

 � Pečovatelská služba
 � Domácí osobní asistence  
 � Centrum sociálního poradenství
 � Terénní programy Most
 � Středisko podporovaného zaměstnání - Šicí 

dílna
 � Sociálně rehabilitační programy
 � Rodinné centrum Petrklíč
 � Projekt Most k integraci
 � Sociální šatník

Chomutov     
 � Terénní sociální a poradenská činnost v ko-

munitách ohrožených sociálním vyloučení
 � Odborné sociální poradenství – Sociální 

poradna Chomutov

 � Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Khamoro

 � Amare Roma

Litvínov    
 � Sociální poradenství
 � Terénní programy
 � Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi 
 � Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Domino v Janově 
 � Projekt Amare Roma
 � Komunitní centrum Litvínov - Janov

Duchcov
 � Azylový dům pro ženy a muže
 � Noclehárna Duchcov
 � Sociální protidluhové poradenství 
 � Pečovatelská služba
 � Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Duchcov

Osek
 � Azylový dům pro ženy a muže
 � Centrum Rodina v tísni – pro matky s dětmi
 � Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

„Pastelka“
 � Poradenství pro náhradní rodinnou péči
 � Dům na půl cesty
 � Pečovatelská služba
 � Odborné sociální poradenství

Žatec
 � Sociálně aktivizační služby

Vejprty
 � Odborná sociální poradna
 � Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

„Vejprťák“
 � Terénní programy

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
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička

Adresa:  P. Jilemnického 2459/5, Most
Vedoucí:  Mgr. Radka Hubáčková 
Tel.: +420 775 713 301, 775 713 300
Email: hubackova@charitamost.cz
 sovicka@charitamost.cz

Poslání 
Posláním pracovníků 
Nízkoprahového zaříze-
ní pro děti a mládež je 
vynaložit veškeré úsilí 
a snahu k pozitivnímu 
ovlivňování postojů, 
chování a posilování 
osobních kompetencí, 
schopností a dovednos-
tí docházejících dětí 

a mládeže v zařízení, které nabízí,  přátelský 
a chráněný prostor ke smysluplnému trávení 
volného času. 

Cíle: 
 � Nabízet prostor a služby šité na míru indivi-

duálním potřebám uživatelů.
 � Poskytnout podporu pro zvládnutí obtíž-

ných životních situacích 
 � Zvýšit sociální schopnosti a dovednosti
 � Pomoc uživatelům s řešení problémů  

ve škole – šikana a také s doučováním  
a přípravou na vyučování

Cílová skupina:
Děti ve věku 6–5 let ohrožené společensky ne-
žádoucími jevy.      

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

Kapacita služby:
Okamžitá skupinová kapacita služby je 15 dětí

Počet uživatelů v roce 2014: 70

Sponzoři a donátoři:
 � MPSV 
 � Krajský úřad Ústeckého kraje

 � Magistrát města Mostu 
 � Nadační fond Albert 
 � Gumotex Automotive, s.r.o. 
 � Unipetrol Services, a.s.
 � Úřad práce Most
 � Beruška kočárky – Martina Kaplanová
 � Tříkrálová sbírka
 � Anonymní dárce
 � Pekařství Oertelt
 � Tesco
 � Klub Kiwanis Most
 � Divadlo Rozmanitostí
 � Soukromí dárci
 � Veřejnost

Spolupráce:
 � Městská policie Most 
 � Magistrát města Mostu
 � NZDM Zimák
 � NZDM Záplata
 � NZDM Domino
 � Fond ohrožených dětí Most
 � Policie České republiky
 � Neziskové organizace zapojené do komu-

nitního plánování – KS4
 � Občanské sdružení Duhovka
 � Vyšší odborná škola ekonomická, sociální 

a zdravotnická, Obchodní akademie, Střed-
ní pedagogická škola a Střední zdravotnic-
ká škola, Most, příspěvková organizace

 � Střední odborná škola, InterDACT Most, s.r.o.

Akce v roce 2014:
 � Tříkrálová sbírka
 � Třídenní preventivní pobyt na Českém 

Jiřetíně
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 � Pětidenní preventivní pobyt v Rynolticích - 
Jítravě

 � Preventivní aktivity ve spolupráci s MP Most
 � Preventivní výjezd – Policie ČR – Jezdecký 

oddíl Praha 
 � „Hrdinská výprava“ – iniciační rituál pro 

dospívající uživatele
 � Účast na veřejných akcích Města Mostu 

pořádaných komunitní skupinou č.4
 � Návštěva kulturních zařízeních (divadlo, 

kino, výstavy) a sportovních zařízeních 

(Aquadrom, sportovní hřiště, Bowling)
 � Návštěva NZDM Zimák, NZDM Záplata, 

Klub národnostních menšin
 � Pořádání pravidelných motivačních a vzdě-

lávacích soutěží
 � Zprostředkování praxe studentům Vyšší 

odborná škola ekonomická, sociální a zdra-
votnická, Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední zdravotnic-
ká škola, Most, příspěvková organizace 
a Střední odborná škola,  InterDACT Most, 
s.r.o.

 � Den otevřených dveří 
 � Účast v soutěži „Zlaťáci v kuchyni“ NF 

Albert Zdravá pětka

Poděkování: 
„Dobrý den paní magistro, chtěla bych se s Vámi 
podělit o radost, kterou mám z Péti a zároveň 
Vám moc poděkovat za spolupráci. Začíná už 
pěkně a plynule číst, rozumí textům... Vrací se 
mezi dobré žáky ve třídě. Dokonce vyhrál (ještě 
to neví) naši třídní soutěž Alík. Snaží se, má ra-
dost, a to je moc dobře. Posílám všem pozdrav 
do Sovičky a moc děkuji.“ Petrova paní učitelka

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozmarýnek

Adresa: P. Jilemnického 2459/5, 434 01 Most
Vedoucí: Mgr. Radka Hubáčková
Tel.: +420 775 713 301
Email: hubackova@charitamost.cz

Poslání
Jsme terénní sociální služba, která podporuje 
rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly 
v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při kte-
ré je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Tyto rodiny, které 
nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé 
období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. 
Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému 
spolupodíleli. Pracujeme převážně v přiroze-
ném prostředí rodiny.

Cíl:
Obecným cílem služby je zejména pomoc cílové 
skupině osob zapojit se do ekonomického, so-
ciálního a kulturního života společnosti. Pomoc 
je směřována na celou rodinu, a to na základě 
jejich individuálních potřeb a možností. 

Specifické cíle:
 � Pomoc rodinám vymanit se ze sociální 

izolace
 � Posilování rodičovských kompetencí.
 � Naučit rodiče trávit s dětmi čas při učení 

a společném efektivním trávení volného 
času

 � Podpořit a naučit dospělé jedince v rodině, 
aby samostatně vyřizovali své záležitosti 
a uplatňovali své kompetence v nejvyšší 
možné míře

 � Pomoci zachovat celistvost rodin (při 
dohledu ze strany Orgánu sociálně právní 
ochrany dětí)

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

Provozní doba:
ambulantní část Úterý od 8:00–12:00
terénní část Pondělí–pátek od 8:00 do 16:00

Kapacita služby:
Okamžitá individuální kapacita služby:
5 uživatelů

Počet uživatelů v roce 2014:
70 rodin, 258 uživatelů včetně dětí

Sponzoři a donátoři:
V roce 2014 byla služba financována z Ústecké-
ho kraje v rámci veřejné zakázky v rámci OPLZZ 
„Podpora integrace romské komunity v Ústec-
kém kraji 2“. Reg.č. 1.04./3.2.00/15.00017 pod-
pořené z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost

Spolupráce:
 � Magistrát města Most – Sociální odbor, 

oddělení sociálně-právní ochrany děti
 � Fond ohrožených dětí
 � Divadlo Rozmanitostí
 � Probační a mediační služba
 � Potravinová banka Praha
 � Krušnohorské centrum pro rodinu a soci-

ální péči

Poděkování:
Paní H.:
„Když jsem to nejvíc potřebovala, nikdo mi ne-
pomohl, zůstala jsem sama, když jsem zjistila, 
že budu sama s dvojčaty, nikdo se nepostaral, 
nikdo neřekl: „To zvládneš.“ Hodně věcí zvlá-
dám díky charitě, díky jejich pomoci materiální 
a hlavně psychické.“

Akce 2014:
 � Tříkrálová sbírka
 � Workshop o poskytování služby SAS Roz-

marýnek pro NNO v oblasti Kadaně 
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Adresa: Františka Malíka 973, 434 01 Most
Vedoucí: Taťana Drahošová
Telefon: +420 775 713 217 
E-mail: drahosova@charitamost.cz
Sociální pracovník: Markéta Obrtlíková DiS.
Telefon: +420 778 538 602 
E-mail: obrtlikova@charitamost.cz 

Místa poskytovaní služby v roce 2014:
 � Pečovatelská služba ve městech Most, 

Osek, Duchcov a Červený Újezd a přilehlé 
obce

Provozní doba:
8:00 – 16:00 (po doho-
dě s uživateli se služba 
poskytuje i nad rámec 
pracovní doby a o víken-
dech)

Popis: 
Pečovatelská služba 
Oblastní charity Most 
působí na Mostecku 

již roku 2007. Tato služba je určena především 
seniorům, ale také zdravotně postiženým obča-
nům. Klade si za cíl pomáhat tam, kde si uživatel 
není jistý svými fyzickými schopnostmi. U pečo-
vatelské služby to znamená pomoc především, 
ale ne jen, osobám seniorského věku v oblas-
tech, jakými jsou např. pomoc s úklidem v do-
mácnosti, pomoc při nákupu, doprovody k léka-
řům či po pochůzkách, nebo pomoc při přípravě 
a podávání pokrmů aj. 
Naše terénní pracovnice docházejí do domác-
ností jednotlivých uživatelů a zde jim poskytují 
služby, dle zákona 108/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů. 
Našim uživatelům poskytujeme nejen pomoc 
v různých oblastech lidské činnosti, ale naše 
práce má také svou psychosociální rovinu, kte-
rou představuje samotný kontakt či rozhovor 
s pečovatelkou, která se pro uživatele stává pro-
středníkem směrem k širšímu společenskému 
prostředí. 
Cílem činnosti našich pracovníků je podporo-
vat a posilovat v uživatelích pocit soběstačnosti 

a zajištění jejich potřeb v takové míře, aby mohli 
co nejdéle a spokojeně žít v prostředí jim vlastní. 
V naší pečovatelské službě je pro nás důležitý 
vlídný a přátelský přístup k uživateli a naše spo-
lupráce s uživatelem se často přemění v přá-
telství, 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 více jak čtyř-
mi desítkami uživatelů. 
Po dobu dvou měsíců poskytovala Oblastní 
charita Most pečovatelské služby na ubytovně 
Červený Újezd, kde jsme poskytovali službu za 
přispění pomoci Úřadu práce Teplic a Měst Bí-
lina a Hrobčice.  Ke konci roku byla ukončena 
činnost ubytovny a i působení organizaci v tom-
to objektu. Za spolupráce s Krajským úřadem 
Ústeckého kraje, klienti byli umístění do náhrad-
ních zařízení po celé České republice.  

Počet uživatelů v roce 2014: 88

V roce 2014 se tato služba realizovala za 
podpory Ministerstva práce a sociálních 
věcí, Úřadu práce Teplice a měst Mostu, Bíli-
ny, Hrobčice a Duchcova.

Pečovatelská služba
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Domácí osobní asistence

Adresa: Františka Malíka 973, 434 01 Most
Vedoucí: Mgr.Taťana Drahošová
Telefon: +420 775 713 217 
E-mail: drahosova@charitamost.cz
Sociální pracovník: Markéta Obrtlíková DiS.
Telefon: +420 778 538 602 
E-mail: obrtlikova@charitamost.cz 

Místa poskytovaní služby v roce 2014: 
Most, Osek, Duchcov a přilehlé obce 

Provozní doba:
8:00 – 16:00 (po dohodě s uživateli se služba 
poskytuje i nad rámec pracovní doby a o víken-
dech)

Popis
Osobní asistence je služba, která je Oblastní 
charitou Most poskytována od roku 2007.  Cílem 
této služby je pomoc uživateli k soběstačnosti 
při jeho setrvání v jeho domácnosti, a zachová-
ní jeho životního stylu. Uživateli této služby jsou 
především lidé staršího věku, kteří vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc při 
zvládání běžných každodenních úkonů, jako 
jsou osobní hygiena, podávání léků, domácí 
práce, úklid, nákup, atd.
Uživatelům poskytujeme pomoc a podporu také 
při jejich návštěvách zdravotních zařízení, při vy-
řizování úředních záležitostí a doprovázíme je 

při běžných procházkách. Osobní asistentka 
není pouze pracovníkem, ale často je pro uži-
vatele zprostředkovatelem sociálního kontaktu 
s dalšími lidmi.
V roce 2014 spolupracovala naše organizace se 
třemi uživateli, a tudíž také třemi osobními asis-
tentkami, 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 stá-
vají přátelé.
Podstatou naší práce je snaha o vytvoření ta-
kového vztahu, kdy uživatel osobního asistenta 
přijme jako sobě rovného a dá oběma možnost 
plně využít schopností a dovedností osobního 
asistenta, ku prospěchu uživatele. Následně 
má osobní asistent možnost motivovat uživatele 
k aktivnějšímu přístupu k životu a k identifiko-
vání různorodých cílů i dílčích postupů k jejich 
naplnění.  Postupná práce vedoucí k naplnění 
cílů umožňuje uživateli upevňovat a rozvíjet své 
vlastní schopnosti a dovednosti. 

Počet uživatelů v roce 2014: 3

Tato služba je realizována za podpory Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí a města 
Most.

Terénní programy Most

Adresa:  Františka Malíka 973, 434 01 Most
Vedoucí: Mgr.Taťana Drahošová
Telefon: +420 775 713 217 
E-mail: drahosova@charitamost.cz
Sociální pracovník: Ing. Helena Dykastová
E-mail: dykastova@charitamost.cz
Telefon: +420 606 053 607
Terénní pracovnice: Hana Gáborová
Telefon: +420 724 536 049
E-mail: gaborova@charitamost.cz  

Místa poskytovaní služby v roce 2014: 
Most a přilehlé obce

Provozní doba: 
pondělí – pátek  8:00 – 16:00

Cílová skupina:
Příslušníci sociálně vyloučených lokalit města 
Mostu a přilehlých obci

Popis 
Posláním služby je vyhledat a pomáhat osobám 
ohroženým sociálním vyloučením při jejich sta-
bilizaci a návratu k běžnému způsobu života. 
Cílem služby je, aby uživatelé získali informace, 
podporu a kompetence pro řešení nepříznivé 
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Terénní programy Most

Protidluhová poradna Duchcov

Centrum sociálního poradenství

Adresa:  Františka Malíka 973, 434 01 Most
Vedoucí: Mgr.Taťana Drahošová
Telefon: +420 775 713 217 
E-mail: drahosova@charitamost.cz

Místa poskytovaní služby v roce 2014: 
Most a přilehlé obce

Provozní doba:
pondělí – pátek 8:00 – 16:00

Cílová skupina:
Obyvatele města Mostu a přilehlých obci

Popis
Smyslem služby je usilovat o to, aby občané ne-
trpěli neznalostí svých práv a povinností, nezna-

lostí dostupných služeb nebo neschopností vy-
jádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. 
Cílem zařízení je poskytovat lidem, kteří se do-
stali do nepříznivé životní situace věcně správné 
informace a kontakty na jiná odborná pracovi-
ště a být také jejich průvodcem po celou dobu 
obtíží. V roce 2014 jsme se nejčastěji zabývali 
otázkou zadluženosti a nedostatku finančních 
prostředků, poskytovali poradenství v oblasti 
bydlení a zaměstnaneckých vztahů. 

Počet uživatelů v roce 2014: 89

Tato služba je realizována za podpory Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí a města 
Most.

Adresa:  Na bělidle 2, Duchcov
Vedoucí: Mgr.Taťana Drahošová
Telefon: +420 775 713 217 
E-mail: drahosova@charitamost.cz
Poradce: Bc. Lucie Švandrlíková
Telefon: +420 606 635 114
E-mail: svandrlikova@charitamost.cz

Místa poskytovaní služby v roce 2014: 
Duchcov

Provozní doba: 
pondělí – pátek 8:00 – 16:00

Cílová skupina
Cílovou skupinou poskytovaných služeb, nejsou 
pouze lidi v dlouhodobé krizi s pasivním přístu-

sociální situace. Informace, podpora a kompe-
tence se týkají některé z následujících oblastí: 

 � vyřízení osobních dokladů, zdravotního 
pojištění apod.,

 � obnovení přirozených vztahů (rodina, přáte-
lé, spolupracovníci),

 � doprovod do institucí (nemocnice, úřady 
apod.),

 � ochrana práv a osobních zájmů uživatelů 
(zneužití uživatele jinou osobou,

 � potlačení práv apod.),

 � nalezení zaměstnání nebo jiného legálního 
příjmu,

 � nalezení dlouhodobého odpovídajícího 
ubytování,

 � řešení závazků, případně další dle požadav-
ků uživatele.

Počet uživatelů v roce 2014:  95

Tato služba je realizována za podpory Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí a města 
Most.
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Protidluhová poradna Duchcov

Nízkoprahové denní centrum Most

pem k vlastní životní situaci. Pracujeme s lidmi 
staršího věku (oběti podvodného jednání), ro-
dinami, které dlouhodobě hradily závazky, ale 
v důsledku ztráty práci dostaly se do potíží. 

Popis
Hlavní činnosti poradny v roce 2014 bylo: 

 � poskytování základních poradenských 
služeb (pomoc s vyplněním formulářů, po-
skytnutí informací v sociální oblasti, oblasti 
zkvalitnění podmínek bydlení, předání kon-
taktů nebo doprovod k dalším odborným 
organizacím, atd.)

 � realizace preventivních protidluhových 
aktivit (besedy, přednášky ve vyloučených 
lokalitách, zařízeních pro děti a mládež, tisk 
a šíření informačních materiálů).

 � práce se seniory v ohrožení (při praktikách 
nepoctivých prodejců, podání odvolání, 
vzdání se nuceného zboží), pomoc senio-
rům, kteří se dostali do finančních nesnází 
prostřednictvím vlastní rodiny.  

 � příprava dokumentace a návrhu oddlužení, 
doprovod po celou dobu procesu.

 � jednání s věřiteli a exekutory
 � asistence během jednání
 � bezplatné služby právníka

Počet uživatelů v roce 2014: 42

Tato služba je realizována za podpory města 
Duchcov

Vedoucí: Helena Fadrhonsová, DiS.
Adresa: Jaroslava Seiferta 2239/26, 
 434 01 Most (stará adresa 2014)
 Jana Kříže 846/21,
 434 01 Most (nynější adresa)
Tel.: +420 775 713 249
Email: fadrhonsova@charitamost.cz 

Poslání a cíle služby
Posláním Nízkopraho-
vého denního centra je 
poskytovat lidem bez 
přístřeší, starším 18 let, 
individuální podporu 
a pomoc při řešení jejich 
nepříznivé životní situa-
ce a snaží se zmírňovat 
dopady s touto situací 
spojené.

Nízkoprahové denní centrum plní funkci místa 
prvního kontaktu, které nabízí uspokojení zá-
kladních životních potřeb a následně zajišťuje 
a zprostředkovává služby podporující stabilizaci 
jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.

Cíle: 
 � poskytovat uživatelům možnost a podmínky 

pro zajištění základních životních potřeb 
(potravinová pomoc, hygienický servis, 
ošacení apod.)

 � poskytovat pomoc a radu při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a obstarávání 
osobních záležitostí (pomoc při vyřizování 
osobních dokladů, apod.)

 � podporovat uživatele při aktivním řešení 
jejich nepříznivé životní situace dle jejich 
vlastních možností prostřednictvím základ-
ního sociálního poradenství

 � poskytovat informace o dalších návazných 
službách (azylové domy, noclehárny, ko-
merční ubytovny, apod.)

 � podpořit uživatele v sociálním začleňování 
do běžného života společnosti (pomoc při 
obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, 
apod.)

 � minimalizovat zdravotní a sociální rizika 
související se způsobem života lidí bez 
přístřeší



12

Nízkoprahové denní centrum Most

 � informovat veřejnost o problematice osob 
bez přístřeší

Cílová skupina:
osoby bez přístřeší (muži i ženy starší 18 let) 

Provozní doba:
PO – NE včetně svátků 8:00 – 16:00 hodin

Kapacita služby:
okamžitá kapacita služby je 16 klientů 

Počet uživatelů v roce 2014:
celkový počet unikátních klientů 140, 
z toho 113 mužů a 27 žen

Sponzoři a donátoři:
Tento projekt byl financován z ESF prostřednic-
tvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. 

Spolupráce:
 � Magistrát města Most – odbor sociálních 

věcí 
 � Úřad práce Most
 � Potravinová banka Praha 

Příběh klienta
„Mě už nikdo nemůže pomoct“, byla slova 

jednoho z našich klientů Nízkoprahového den-
ního centra Most. Člověk, který se cítil, že už ho 
společnost nemůže nikdy přijmout mezi sebe. 
Od roku 1993, kdy se Československá federa-
tivní republika rozdělila, začali klientovy problé-
my. Do nedávné minulosti, než začal navště-
vovat NDC, byl přesvědčen, že má slovenské 
občanství a tudíž nemůže žádat pomoc od Čes-
ké republiky, kde žije již od malička. Od tohoto 
data, kdy mu byl odcizen doklad totožnosti, cho-
dil po Mostě bez občanského průkazu, bez něj 
nemohl být zaměstnán, nemohl čerpat sociální 
dávky, nemohl si najít ubytování, nemohl uzavřít 
žádnou smlouvu. Tento člověk žil přes dvacet 
let na ulici a živil se sběrem. I přesto, že žil na 
ulici tak dlouho, nedegradovalo ho to, neustále 
se vzdělával z knih, které našel po popelnicích. 

U nás v NDC začala naše postupná spolu-
práce na znovu začleňování do společnosti. Byl 
to běh na dlouhou trať, ale povedlo se. Prvním 
problémem, který jsme museli řešit, bylo zjistit, 
zda-li je občanem České či Slovenské republiky, 

kde si musí žádat o občanský průkaz. Protože ho 
již dlouhý čas nevlastnil, bylo zapotřebí několika 
důvěryhodných svědků, kteří by dosvědčili, že 
ten pán je ten a ten a známe ho tak a tak dlouho 
a zdržuje se zde od té a té doby. To zabralo hod-
ně času a spolupráci s nejedním úřadem. Poté 
byla na řadě evidence na úřadu práce, vyběhá-
ní dávek ze systému hmotné nouze. Po celou 
dobu samozřejmě emocionální podpora. Nyní 
pan Milan bydlí na ubytovně, snaží se sehnat si 
práci a je spokojen, že se může vzdělávat z knih 
i v noci, protože má světlo na čtení. I přesto, že 
momentálně žije z dávek, dokáže s financemi 
dobře hospodařit a ušetřit, doufejme, že snad 
i na nějaké to vlastní bydlení a zajištění na stáří. 

Toto vše se nám podařilo ve spolupráci 
s pracovnicemi sociálního odboru Magistrátu 
města Most. Touto cestou jim chceme také moc 
poděkovat za spolupráci.  Děkujeme. 
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Sociálně rehabilitační programy v Mostě

Adresa: Petra Jilemnického 2457/216,
 434 01 Most
Vedoucí:  Alena Lencová
Tel.:  +420 775 713 304
Email: lencova@charitamost.cz

Poslání a cíle služby
Realizací projektu po-
máháme zdravotně 
a sociálně znevýhod-
něným občanům začle-
nit se do společnosti 
- především nalézt za-
městnání a vyřídit jejich 
osobní problémy - řeše-

ní dluhů - splátkové kalendáře, insolvence nebo 
doprovody k lékařům. 

Zajišťujeme:
 � odborné poradenství, 
 � sociálně aktivizační služby pro osoby se 

zdravotním postižením, volnočasové a své-
pomocné aktivity, 

 � odborné poradenství, 
 � doprovázení.   

Cílová skupina
 � mladí dospělí (19–26 let), dospělí (27–64 let)
 � osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi

Provozní doba:
8:00 – 16:00

Kapacita služby:
AMBULANTNÍ ČÁST: 
při práci s jednotlivcem - 1, při práci se skupinou 
7/2 pracovníci

TERÉNNÍ ČÁST: 
při práci s jednotlivcem - 1, při práci se skupinou 
7/2 pracovníci.

Počet uživatelů v roce 2014:
25 osob pravidelně docházejících, plnících In-
dividuální plán - většinou pomoc s hledáním 
zaměstnání. Dalších 40 osob bez individuálního 
plánu - poskytnuta jednorázová pomoc osobám 
v krizi. 

Sponzoři a donátoři
MPSV sociální odbor, Krajský úřad Ústeckého 
kraje, Statutární město Most

Spolupráce
Magistrát, úřad práce, zdravotnická zařízení (ne-
mocnice), ubytovny a jednotliví zaměstnavatelé. 
Soudy, exekutoři, poskytovatelé služeb.

Příběh klientky
„Po ztrátě bydlení jsem nalezla útočiště v azylo-
vém domě Rodina v tísni v Oseku, kam jsem při-
šla v šestém měsíci těhotenství. Zde se mi také 
narodil můj syn. Protože jsem však byla zvyklá 
žít v Mostě, chtěla jsem se tam vrátit. Pracovní-
ci služby sociální rehabilitace mi pomohli nalézt 
vhodnou ubytovnu a práci. Nejdříve jsem chodila 
na brigádu a pak jsem získala, práci na plný úva-
zek. Jelikož jsem byla matka s malým dítětem, 
nebyl život na ubytovně ideální a toužila jsem po 
vlastním bydlení. I to se mi s pomocí pracovní-
ků sociální rehabilitace podařilo. Nyní syn chodí 
do první třídy, žijeme spolu v malém podnájmu 
a částečně se mi daří obnovovat rodinné vztahy. 
Služby nadále využívám a zdokonaluji se v hos-
podaření s penězi, vaření a péči o domácnost.“

Mateřské centrum Petrklíč

Adresa: Petra Jilemnického 2457/216,
 434 01 Most
Vedoucí: Alena Lencová
Tel.:  +420 775 713 304
Email: lencova@charitamost.cz

Poslání a cíle služby
Projekt je zaměřen na poskytování preventiv-
ních programů rodinám s dětmi navštěvujících 
rodinné centrum Petrklíč.  
Služba probíhá ambulantní i terénní formou, dle 
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Mateřské centrum Petrklíč

individuálních potřeb uživatele. V nabídce je 
průběh následujícími způsoby:

 � Individuálními nácviky sociálních doved-
ností (v chráněném prostředí zařízení, také 
doprovázením),

 � Skupinovými nácviky sociálních dovedností,
 � Konzultacemi, poradenstvím,
 � Nabídkou volnočasových aktivit, popřípadě 

hlídáním dětí. 

Cílová skupina
rodiče (prarodiče) s dětmi - dospělí ve věku 18 
a více let a děti ve věku od 0 do 6 let

Provozní doba
8:00 – 16:00

Počet uživatelů v roce 2014: 12 rodin

Sponzoři a donátoři
MPSV odbor Rodina, Krajský úřad Ústeckého 
kraje, Statutární město Most, Úřad práce.

Adresa:  Petra Jilemnického 2457/216,
 434 01 Most
Vedoucí: Alena Lencová
Tel.: +420 775 713 304
Email: lencova@charitamost.cz
Sociální pracovník: Martina Bartková, DiS.

Šicí dílna se snaží o vyvážené spojení, kdy orien-
tace na zisk je kombinována se sociálními cíli a in-
tegrací sociálně ohrožených na trh práce. Tento 
projekt navazuje na službu sociální rehabilitace.

Dílna

Středisko společné soužití

Adresa: ul. Ruská 945, 436 01 Litvínov 1
Vedoucí: Kristián Drapák
Telefon: +420 603 148 127
E-mail: drapak@charitamost.cz

Středisko Společné soužití působí v Litvínově 
a stalo se součástí Oblastní charity Most od  
1. ledna 2008.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Domino“

Adresa: ul. Janovská 122, 435 42 Litvínov
Vedoucí zařízení: Kristián Drapák
E-mail: drapak@charitamost.cz
Telefon: +420 775 713 220
Sociální pracovník: Martina Bartková, DiS.

Cílová skupina: 
Děti a mládež od 6 – 26 let ohrožené společen-
sky nežádoucími jevy.
Okamžitá kapacita: 10 dětí
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Domino“

Počet uživatelů v roce 
2014: 
252 uživatelů a 3683 
intervencí a 1268 
kontaktů

Formy poskytování 
sociálních služeb: 
ambulantně, terénně.

Zařízení je otevřeno kaž-
dý všední den od 13:00 do 19:00 hod.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Do-
mino se zaměřuje na děti školního věku ze so-
ciálně znevýhodněného prostředí v oblasti Litví-
nov- Janov. Navštěvují jej především děti z rodin 
s nejnižšími příjmy. Toto NZDM funguje již od 
roku 2009. V roce 2013 došlo k přestěhování 
NZDM do bývalé školní družiny, která je součás-
tí bývalé speciální školy.

Cíle:
 � vytváření bezpečného, přátelského a mo-

tivujícího prostředí pro smysluplné trávení 
volného času

 � podpora klienta k postupnému zvládání 
obtížné situace jako jsou problémy v rodině 
(rozchod, rozvod, časté stěhování), ve škole 
(násilí, šikana, záškoláctví, vzdělávání) 
a mezi kamarády (vztahy, láska), hájení 
svých práv a vytváření podmínek pro řešení 
jejich nepříznivé životní situace

 � realizovat preventivní programy a tím sni-
žovat riziko výskytu sociálně patologických 
jevů u klientů

 � rozvíjet nadání a schopnosti klientů
Pravidelné činnosti klubu jsou obohaceny orga-
nizováním jednorázových akcí a aktivit pro děti 
i jejich rodiče.

Děkujeme těm, kteří nás v roce 2014  
podporovali a spolupracovali s námi:

 � MPSV ČR
 � Město Litvínov
 � Ústecký kraj v rámci dotační podpory 

sociálních služeb
 � Federace potravinových bank 
 � Společnost Hájek 39

 � Společnost Nestlé 
 � Společnost Billa podpora ve formě sladkosti 

na Mezinárodní dne dětí a Mikulášské nadílky 

Poděkování klienta
Text jsem napsal v angličtině, protože jsem žil 
v Anglii, nějaké věci neumím ještě, tak jsem 
poprosil paní učitelku, aby to trošku přeloži-
la, a zbytek jsem dopsal v češtině. Je mi 12 
let a vrátil jsem se, jak už jsem psal zpátky do 
České republiky. Bál jsem se, že se mi už tady 
nebude líbit a že nebudu mít tady kamarády 
a nebudu mít kam chodit. Taky jsem se bál, že 
mě děti nepřijmou a že na mě budou zlý, že sem 
už nepatřím a že mě mezi sebe prostě nevez-
mou. Po pár měsících tady se mi tu doopravdy 
nelíbilo, nerad jsem chodil do školy, kamarádů 
jsem neměl taky moc. Všichni se znali a nebrali 
mě k sobě. Byl jsem smutný. Být pořád doma, 
mě nebavilo. Od jedné holky ve škole jsem se 
dozvěděl, že chodí hodně dětí odpoledne do 
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klubu Domina. Chtěl jsem tam jít, ale bál jsem 
se, že to bude to samé. Doma mi máma řekla, ať 
tam jdu, tak jsem to zkusil.
V klubu bylo hodně dětí. Nic ošklivého si nedo-
volily, protože si myslím, že by si to úplně moc 
nedovolily před paní učitelkou a panem učite-

lem. Vzali mě normálně mezi sebe. Hrály jsme 
hodně hry, na počítači a tak. Líbí se tam a hod-
ně mi to pomohlo sem chodit. Spřátelil jsem 
se s dalšími dětmi a také i s dětmi, se kterými 
chodím do třídy. Takže i ve škole už je to OK. 
Jsem fakt rád.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Domino“

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

Cílová skupina: Rodiny s dětmi

Počet uživatelů v roce 2014:
uživatelů 211, 57 rodin a 1326 intervencí 
v rámci IP SAS - Ústecký kraj v rámci veřejné 
zakázky v rámci OPLZZ

Zařízení je otevřeno každý všední den od 8:00 
do 16:00 hod. 

Matkám (rodinám) je poskytováno základní so-
ciální poradenství, vzdělávání atd. Služba umož-
ňuje rodinám s dětmi vyjít z izolace, kam se ce-
lodenní 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 2014 pod-
porovali a spolupracovali s námi:

 � Město Litvínov
 � Ústecký kraj v rámci veřejné zakázky v rám-

ci OPLZZ
 � Společnost Nestlé 
 � Federace potravinových bank 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií 
a státním rozpočtem ČR z operačního pro-
gramu lidské zdroje a zaměstnanost

Aktivizační služby pro rodiny dětmi v Litvínově

Odborné sociální poradenství – Sociální poradna Litvínov

Adresa: ul. Ruská 945, 436 03 Litvínov 
Vedoucí: Kristián Drapák
E-mail: drapak@charitamost.cz
Telefon: +420 775 713 220

Služby sociálního odborného poradenství 
jsou určeny lidem v nepříznivé sociální si-
tuaci (jde o situaci, kdy si pro svůj věk, ztrátu 
soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení 
nemohou uspokojit životní potřeby), tj. lidé např. 
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Odborné sociální poradenství – Sociální poradna Litvínov

Odborné sociální poradenství – Sociální poradna Janov

pobírající sociální dávky, nezaměstnaní, lidé ve 
finanční tísni, s dluhy, lidé se zdravotním postiže-
ním, lidé ve starobním důchodu, ženy na mateř-
ské dovolené, ženy samoživitelky, lidé v životní 
krizi. Odborné sociální poradenství je posky-
továno ambulantní formou v kanceláři a to for-
mou 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, práv-

ních předpisech ČR 
 � Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 
 � Pomoc při uplatňování práv

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

Počet uživatelů za r. 2014: 68

Počet intervencí/kontaktů za r. 2014: 
204 intervencí a 194 kontaktu 

Formy poskytování sociálních služeb: 
ambulantní

Služba je poskytována: od 1.1.2008

Cílová skupina klientů: 
 � osoby bez přístřeší
 � osoby v krizi
 � osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 � osoby, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 � rodiny s dítětem/dětmi
 � senioři
 � etnické menšiny

Věková kategorie klientů: 
 � mladí dospělí (19 – 26 let)
 � dospělí (27 – 64 let)
 � mladší senioři (65 – 80 let)

Co se povedlo:
Pan V. F. 30 let, bydlí v Horním Jiřetíně, první 
schůzka proběhla na konci ledna, přinesl do-
kumentaci k sepsání životopisu, chtěl pomoci 
s hledáním zaměstnání. Životopis byl posílán na 
různé firmy ( TEPO, Aleš Titlbach, lesní dělník ), 
poté klient přišel a oznámil, že má rozjednané 
pracovní místo v Technických službách v Litví-
nově, kam byl následně přijat. O tři dny později 
přinesl k pořízení kopie pracovní smlouvu a za-
městnán je od toho dne jako dělník na práci 
s křovinořezem. 

Adresa: ul. Hamerská 258, 435 42 Litvínov
Vedoucí: Kristián Drapák
E-mail: drapak@charitamost.cz
Telefon:  +420 775 713 220

Poskytované služby:
 � 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 rozhodnutí 
úřadu, žádost o poskytnutí dávek aj.)

 � poskytneme pomoc při vyřizování telefoná-
tů (např. na úřady.)

 � poradíme v těžké životní situaci (např. ztráta 
bydlení, zaměstnání apod.)

Služby sociální poradny jsou klientům poskyto-
vány bezplatně.

Odborné sociální poradenství je poskytová-
no ambulantní formou v kanceláři a to formou 
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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 povin-
nosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vy-
jádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

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

Počet uživatelů za r. 2014: 135 

Počet intervencí/kontaktů za r. 2014: 
251 intervencí 

Formy poskytování sociálních služeb: 
ambulantní

Služba je poskytována:
od 1. 1. 2008

Cílová skupina klientů: 
 � osoby bez přístřeší
 � osoby v krizi
 � osoby žijící v sociálně vyloučených komu-

nitách
 � osoby, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 � rodiny s dítětem/dětmi
 � senioři
 � etnické menšiny

Věková kategorie klientů: 
 � mladí dospělí (19 – 26 let)
 � dospělí (27 – 64 let)
 � mladší senioři (65 – 80 let)

Co se povedlo: 
- za loňský rok 2014 měla sociální poradna 
úspěchy drobnějšího rázu, když se například 
povedlo (za přispění sociálního pracovníka) i to, 
že nejmenovaný uživatel služby konečně nalezl 
vhodné zaměstnání. Zdárně dopadlo i několik 
podaných návrhů na povolení oddlužení – plně-
ní formou splátkového kalendáře, kdy dotyčným 
uživatelům služby bylo oddlužení insolvenčním 
soudem povoleno. Dále poté dopadlo dobře 
např. i podané odvolání proti rozhodnutí ÚP 
v Litvínově, kdy byl dotyčný uživatel služby ne-
oprávněně vyřazen z evidence uchazečů o za-
městnání. Potěšila také sociální situace uživa-
telky služby, která byla původně velmi špatná, 
a s pomocí sociálních pracovníků se situaci 
podařilo stabilizovat, a snad i trochu zlepšit. Bo-
hužel mnohdy sociální poradna nemá v jednot-
livých případech zpětnou vazbu, i když i v této 
oblasti existují výjimky, naštěstí…

Odborné sociální poradenství – Sociální poradna Janov

Projekt AMARE ROMA - NAŠI ROMOVÉ

Vedoucí: Kristián Drapák
E-mail: drapak@charitamost.cz 
Telefon: + 420 603 148 127
Sociální poradny:  
Chomutov Jirkov Litvínov- Janov
Terénní programy:  
Chomutov, Jirkov Litvínov - Janov

Poradny slouží jako centra poradenství 
v rámci projektu Amare Roma.

Kontaktní adresa poradny 1:
17. Listopadu 5461, 430 04 Chomutov 
Tel: +420 775 713 219

Kontaktní adresa poradny 2:
Zahradní 5321, 430 05 Chomutov
registrována od 1. 8. 2012, Tel: +420 775 713 219

Kontaktní adresa poradny 3:
Hamerská 258, 435 42 Litvínov
Tel: +420 775 713 936

Kontaktní adresa terénní programy: 
Ruská 945, 435 42 Litvínov
Tel: +420 775 713 936

Provoz poradna 1:
všední den od 8:00–12:00 hod.
17 Listopadu 5461, Chomutov
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Projekt AMARE ROMA - NAŠI ROMOVÉ

Provoz poradna 2:
všední den od 13:00–17:00 hod.
Zahradní 5321, Chomutov

Provoz poradna 3:
všední den od 8:30–16:00 hod.
Hamerská 258, Litvínov- Janov

Provoz terénní programy:
všední den od 8:00–16:00 hod. 
Lokality: Litvínov- Janov, Chomutov, Jirkov 

Počet uživatelů za rok 2014 počet uživatelů 
a intervencí v projektu Amare Roma

Počet uživatelů a intervencí poradna č. 1:
127 uživatelů, 546 intervencí kontaktu 30

Počet uživatelů a intervencí poradna č. 2:
79 uživatelů, 267 intervencí kontaktu 19

Počet uživatelů a intervencí poradna č. 3:
46 uživatelů, 134 intervencí kontaktu 197

Počet uživatelů a intervencí terénní programy: 
357 uživatelů, 2389 intervencí kontaktu 519

do 15 min 315 do 30 min 204
do 60 min 954 do 90 min 786
do 120 min 524 nad 120 min 125

Projekt reaguje na potřeby zhoršující se situace 
v konkrétních vyloučených lokalitách v regionu 
Chomutovska- Jirkova, především na sídlišti v lit-
vínovském Janově, dále v Chomutově - sídliště 
Kamenná, Písečná a Zahradní, Jirkov - Ervěni-
ce, Březenec a sídliště Jirkova.

 Terénní programy jsou poskytovány v domác-
nostech uživatelů a poradenství ambulantní for-
mou v kanceláři a to formou osobní konzultace, 
telefonického kontaktu, elektronickou poštou 
a poštovní zásilkou. Centra poradenství i terénní 
programy jsou podpořeny v rámci projektu Ama-
re Roma. Odborné poradenství není zaměřené 
pouze na sociální oblast, ale z větší části se za-
měřuje na získání a udržení práce. V rámci cen-

ter se jednou měsíčně organizují semináře nebo 
svépomocné skupiny pro uživatele. Nejaktivnější 
klienti ze všech lokalit jsou vybráni na motivačně 
vzdělávací víkendy.

Cílová skupina klientů: 
 � osoby bez přístřeší
 � osoby v krizi
 � osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 � etnické menšiny
 � osoby, které vedou rizikový způsob života, 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková kategorie klientů: 
 � mladí dospělí (19 – 26 let)
 � dospělí (27 – 64 let)
 � mladší senioři (65 – 80 let)

Co se povedlo:
Čtyři naše uživatelky terénní služby byly natolik 
šikovné a našli si zaměstnání u zaměstnavatelů: 
ICD v Litvínově na pozici uklízečky, dělník ve vý-
robě louskáčků ze dřeva na Meziboří, Technic-
ké služby Litvínov na pozici dělníka při zajištění 
městské zeleně a její údržby a také jako dělník 
v chráněné dílně Sapril v Mostě.

Díky klíčovým aktivitám projektu Amare Roma, 
se kladně zapůsobilo na mládež vycházející 
z 9. tříd základních škol. Důkazem jsou dívky 
a chlapci navštěvující učiliště v Hamru a střední 
škole v Mostě. Uživatelka F. L., která díky spolu-
práci s námi získala motivaci ke studování soci-
ální práce a je ve druhém ročníku maturitního 
oboru sociální činnosti. Mám z ní velkou radost, 
protože její výsledky a snaha o nápravu toho, co 
zkazila, se jí daří. I naši učni v Hamru jsou moc 
šikovní. Na setkání svépomocné skupiny si vy-
měňují názory a poznatky ze studia. Motivují se 
tak navzájem. 
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Adresa: ul. Jiráskova 5338, 430 04 Chomutov
Vedoucí: Kristián Drapák
Email: drapak@charitamost.cz
Telefon: +420 724 394 382
Sociální pracovník: Michael Auersvald, DiS.

Cílová skupina: 
Děti a mládež od 6–26 let ohrožené společen-
sky nežádoucími jevy

Kapacita: 15 dětí 

Počet uživatelů v roce 2014: 
190 uživatelů, intervencí 3379 a kontaktů 1824

Formy poskytování sociálních služeb: 
ambulantně, terénně 

Zařízení je otevřeno každý všední den od 13:00 
do 18:00 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 ro-
din, které jsou sociálně znevýhodněny, a které 
potřebují pomoc. Mají problém se zapojit do 
běžných volnočasových aktivit, dávají přednost 

trávení volného času mimo rodinu, nebo které 
se vzhledem ke svému životnímu stylu dostávají 
do konfliktu.

Cílem NZDM Khamoro je dětem a mládeži 
zabezpečit podporu pro zvládnutí obtížných 
životních událostí, snížení sociálních rizik vy-
plývajících z konfliktních společenských situací 
a ze způsobu jejich života, zvýšení sociálních 
schopností a dovedností, posilování motivace 
vzdělávat se, smysluplné trávení volného času, 
lepší orientaci v jejich sociálním prostředí a pod-
porovat je 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 jiné-
ho postavení.

Děkujeme těm, kteří nás v roce 2014  
podporovali a spolupracovali s námi:
MPSV ČR

 � Město Chomutov
 � Ústecký kraj v rámci dotační podpory 

sociálních služeb

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Khamoro“
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 � Federace potravinových bank 
 � Společnost Hájek 39
 � Společnost Nestlé 
 � Společnost Billa podpora ve formě sladko-

sti na Mezinárodní dne dětí a Mikulášské 
nadílky 

Příběh klientů: NZDM Khamoro – Dvojčata
Chtěli bychom Vám napsat příběh dvou chlap-
ců, kteří jsou zároveň dvojčaty. Je zajímavé, 
že každý z nich je úplně jiný jak povahově, tak 
vzhledově. Docházejí k nám pravidelně, dle 
našeho pozorování jsme zjistili, že chlapci mají 
problém s hygienou, se školou a s oblíbeností 
v kolektivu. Dále bylo zjištěno, že tato rodina 
byla pod dohledem sociální právní ochrany 
dětí kvůli výše zmíněným problémům. S těmito 
uživateli jsme začali pracovat více individuálně, 
poskytovali jsme služby doučování a odborné 
poradenství. 

Sourozenci žijí v neúplné rodině. Vždy, když 
vznikly nějaké problémy, tak jsme s chlapci ho-
vořili a snažili jsme se jim pomoci. Protože byli 
velmi neoblíbený v kolektivu kvůli špatné hygi-
eně a nevhodnému chování, pořádali jsme na 
toto téma různé besedy, a zapojovali jsme je 
do kolektivních her. Nyní jsou již chlapci zcela 
jiní. Myslíme si, že jsou rozumnější, více o sebe 
pečují a v kolektivu jsou oblíbenější, jsme rádi, 
že jsme šli správnou cestou ke zdárnému vý-
sledku. Naučili se nosit lepší oblečení, chovat 
se lépe v kolektivu jak k svým vrstevníkům, ale 
také k autoritám.

Do budoucna bychom jim chtěli pomoct zlep-
šit prospěch a hlídat jejich základní hygienické 
návyky. Myslíme si, že mají šanci, když je někdo 
bude vést a usměrňovat, budou jejich některé 
problémy vyřešeny.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Khamoro“

Terénní programy

Adresa: ul. Ruská, 436 01 Litvínov 
Vedoucí: 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. 2014: 408 

Působnost: terénní služba poskytována dle po-
třeb uživatelů na území města Osek, Duchcov, 
Litvínov a Chomutov, Jirkov

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ohrožené 
společensky nežádoucími jevy, etnické menši-
ny, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vylouče-
ných komunitách.
Terénní programy pomáhají lidem, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci. Pomoc těmto lidem 
je nabízena tak, aby daný stav byl řešen nej-

vhodnějšími metodami pomoci. Dílčím cílem je 
zlepšení vztahů mezi rodinami a jedinci žijícími 
v dané komunitě, podpora a pomoc při zlepšo-
vání prostředí, prevence sociálně patologických 
jevů.

Cílovou skupinou jsou romské rodiny i jednotliv-
ci a sociálně slabí občané zejména ze sociálně 
vyloučených lokalit. Jedná se o skupiny obyva-
tel, u kterých dochází ke kumulaci problémů 
(migrace mezi městy, chudoba, dluhy, neza-
městnanost, lichva, špatný stav bydlení, špatný 
přístup ke službám, špatná kvalita vzdělání, kri-
minalita apod.).

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

Počet uživatelů a intervencí terénní programy: 
39 uživatelů, 644 intervencí, 448 kontaktů 
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Děkujeme těm, kteří nás v roce 2014 pod-
porovali a spolupracovali s námi:

 � Město Litvínov
 � Město Chomutov
 � Město Jirkov
 � Město Duchcov
 � Město Litvínov
 � Vše za 39
 � Nestlé 
 � Potravinová banka
 � Firma Tron
 � Billa 

Příběh z terénu – vhodný lékař
Služby terénního pracovníka vyhledal pan D., 
potřeboval zajistit obvodního lékaře. Kdysi své-
ho lékaře měl, po té ale musel do výkonu trestu 
odnětí svobody po dobu dvou let. Po propuštění 

se neměl kam jít zaevidovat. Jeho situaci kom-
plikovala prodělaná mrtvice, žloutenka typu B. 
Chtěl by si požádat o invalidní důchod.
Počátek práce s panem D. nebyl snadný. Každý 
lékař při společné návštěvě tvrdil, že má plno 
a pana D. nevezme. Jiný se odkázala na trva-
lý pobyt nebo skutečný pobyt. Nepomohla ani 
zdravotní pojišťovna, která sdělila, že nemá pra-
vomoc zajistit obvodního lékaře. 
Změna nastala až po návštěvě hlavního obvod-
ního lékaře, který jasně sdělil, že pokud pan D. 
byl před lety veden u obvodní lékařky, měla by 
tato lékařka bez ohledu na trvalé bydliště ho vzít 
do své praxe. U této lékařky jsme sice byli, ale 
návštěvu jsme zopakovali. Lékařka po delším 
rozhovoru změnila názor, pana D. do své praxe 
přijala. 

Terénní programy

Odborné sociální poradenství – Sociální poradna Tanvald

Kontaktní 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 intervencí / kontaktu za rok 2014:
120 intervencí / 47 kontaktů 

Odborné sociální poradenství je poskytová-
no 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 povin-
nosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vy-
jádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní

Služba je poskytována: od 1. 12. 2012

Cílová skupina klientů: 
 � osoby bez přístřeší
 � osoby v krizi
 � osoby žijící v sociálně vyloučených komu-

nitách
 � osoby, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 � etnické menšiny

Věková kategorie klientů: 
 � mladí dospělí (19 – 26 let)
 � dospělí (27 – 64 let)
 � mladší senioři (65 – 80 let)

Služby poradenství jsou poskytovány lidem, 
kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim 
taková situace hrozí, neznají svá práva a povin-
nosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vy-
jádřit své potřeby a hájit oprávněné zájmy.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Tanvald“

Adresa: ul. Hlavní 1309, Tanvald 
Vedoucí: Kristián Drapák
Email: drapak@charitamost.cz
Telefon: +420 603 148 127
Sociální pracovník: Bc. Zuzana Fejksová

Cílová skupina:
Děti a mládež od 6–26 let ohrožené společen-
sky nežádoucími jevy

Kapacita: 12 dětí 

Počet uživatelů celkem v roce 2014: 
101 uživatelů a 1206 intervencí  

Od 1. 10  byli rozděleny na dvě věkové skupi-
ny. První věková skupina 6–14 let byla hrazena 
z dotace MPSV a druhá věková skupina 15–26 
let v rámci IP Libereckého kraje z dané do-
tace byl počet z výše uvedeného počtu uži-
vatelů v roce 2014 podpořeno 34 uživatelů 
a provedeno 331 intervencí.
 

Číslo smlouvy: OPL/228/2014

Název služby: 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 
do 26 let.

Počet uživatelů v roce 2014 z programu IP 
Liberecka: 34 uživatelů a 331 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 po-
skytuje 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 Libereckém 
kraji a jsme plnohodnotným partnerem ostatním 
spolupracujícím institucím. NZDM TANVALD 
funguje již od listopadu 2011.

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

Cílová skupina:
 � Ohrožení vznikem rizikového chování, které 

je způsobeno faktory působícími v důleži-
tých oblastech života jedince.

 � Ocitající se v krizové situaci, se kterou si ne-
umí poradit sami, potřebují radu, podporu, 
pomoc, popřípadě doporučení jiné služby, 
která jim může být v dané ohrožující situaci 
nápomocna. 

 � Mající zájem dosáhnout změny ve svém ži-
votě v oblastech, které vnímají jako nevyho-
vující, znevýhodňující, ohrožující, např. najít 
si nové kamarády, dosáhnout zlepšení ve 
škole, zjistit nové alternativy trávení volného 
času nerizikovým způsobem.

Pravidelné činnosti klubu jsou obohaceny orga-
nizováním jednorázových akcí a aktivit pro děti 
i jejich rodiče.

Děkujeme těm, kteří nás v roce 2014 pod-
porovali a spolupracovali s námi:

 � Město Tanvald
 � MPSV ČR
 � Liberecký kraj 
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Adresa: ul. Hlavní 1309, Tanvald 
Vedoucí: Kristián Drapák
Email: drapak@charitamost.cz
Telefon: +420 603 148 127

Cílová skupina:
Děti a mládež od 15–80 let ohrožené společen-
sky nežádoucími jevy

Kapacita: 8 

Služba podpořena v rámci individuálního 
projektu Libereckého kraje. 

Projekt: „Podpora a rozvoj služeb v sociálně 
vyloučených lokalitách Libereckého kraje, reg. 
č. CZ.1.04/3.2.00/B4.00006

Spolupracujicí subdodavatele služby:
Most k naději a Romodrom o.p.s.

Služba je poskytována na území Jablonecka 
v lokalitách Jablonec nad Nisou a Lučany nad 
Nisou, Tanvald, Velké Hamry, včetně Bohdalovic 
a Plavů a Smržovka zaměstnanci, kteří působí 
na území Jablonecka a Tanvaldska

Počet uživatelů v roce 2014:
137 uživatelů a 1531 intervencí

Cílová skupina:
Smlouva je uzavíraná s uživateli od 15 let (mlad-
ší mohou být účastni jako širší rodina). 

 � osoby bez přístřeší

 � osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách

 � osoby žijící v sociálně vyloučených komu-
nitách

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

 � etnické menšiny

Věková skupina žijící v rodině:
 � dorost (15–18 let)
 � mladí dospělí (19–26 let)
 � dospělí (27–64 let)
 � mladší senioři (65–80 let)

Posláním sociální služby terénní programy je 
vyhledávání osob sociálně vyloučených, jejich 
podpora a pomoc se začleněním do společ-
nosti, a to prostřednictvím zprostředkování kon-
taktu se společenským prostředím, pomoci při 
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. 
Služba staví na aktivním přístupu uživatele při 
řešení jeho situace, po tuto dobu jej provází, 
rozvíjí jeho samostatnost při vyřizování běžných 
záležitostí, smyslem služby je také poskytování 
informací o rizicích, spojených se současným 
způsobem života a snižování těchto rizik. Další 
činností jsou sociálně terapeutické činnosti, kte-
ré vedou k rozvoji nebo udržení osobních soci-
álních schopností.

Terénní programy Jablonecko

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Drak v Náhlově

Adresa: Náhlov 128, Ralsko, 463 52 Osečná
Vedoucí: Mgr. Petr Fadrhons
Tel.: +420 775 713 801
Email: fadrhons@charitamost.cz

Poslání a cíle služby
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež Drak je dětem ve věku 6 – 15 let a mlá-

deži ve věku 16 – 26 let nabízet bezpečný pro-
stor pro trávení svého volného času, poskytovat 
informace, pomoc a podporu v jejich obtížných 
životních situacích (rozpad rodiny, problémy se 
školou, pasivní životní stereotyp, obtížné událos-
ti mezi vrstevníky apod.) a tak ovlivňovat kladně 
jejich životní styl a hodnoty, to vše dle jejich indi-
viduálních potřeb. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Drak v Náhlově

Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 
26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Provozní doba: pondělí–pátek 13.00–19.00

Kapacita služby:
18 klientů ambulantní / 18 klientů terénní

Počet uživatelů v roce 2014: 45

Sponzoři a donátoři:
 � Individuální projekt Libereckého kraje pod-

pořený OP LZZ,
 � MPSV,
 � Liberecký kraj,
 � Město Ralsko,
 � Doc. Ing. Fedor Gál, DrSc.,
 � Jaromír Štětina,
 � Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.

Spolupráce:
 � Město Ralsko, 
 � MU Mimoň, 
 � ZŠ Osečná, 
 � UP Česká Lípa, 
 � Agentura pro Sociální začleňování.

Neobvyklý úspěch 
Obec Náhlov je jednou z nejvíce vyloučených 
lokalit Libereckého kraje. Žije zde asi 120 oby-
vatel bez veškerého občanského vybavení. 90% 
dětí chodí do našeho zařízení. V loňském roce 
se nám po několika letech podařilo zaznamenat 
pozoruhodný úspěch. V roce 2014 chodilo do 
našeho zařízení 6 deváťáků. Všichni žáci po-
sledního ročníků ZŠ v září nastoupilo na střední 
školu nebo učiliště, navíc se pro ně podařilo zís-
kat podporu ze stipendijního programu Nadace 
Verda. Za tímto úspěchem stojí dlouhodobá prá-
ce zaměstnanců nejen s klienty, ale také s rodiči 
a školou. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zákupák

Adresa:  Mimoňská 203, 471 23 Zákupy
Vedoucí:  Mgr. Petr Fadrhons
Tel.:  +420 775 713 801
Email:  fadrhons@charitamost.cz

Poslání a cíle služby:
Posláním nízkopraho-
vého zařízení pro děti 
a mládež Zákupák je 
dětem ve věku 6–15 let 
a mládeži ve věku 16– 
26 let nabízet bezpečný 
prostor pro trávení své-
ho volného času, posky-
tovat informace, pomoc 

a podporu v jejich obtížných životních situacích 
a tak ovlivňovat kladně jejich životní styl a hod-
noty, to vše dle jejich individuálních potřeb.

Cílová skupina: 
 � osoby v krizi
 � děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími jevy
 � etnické menšiny

Provozní doba:
pondělí až pátek 13:00–19:00

Kapacita služby: 10 osob 

Počet uživatelů v roce 2014: 48 uživatelů 

Sponzoři a donátoři:
 � MPSV, 
 � Krajský úřad Libereckého kraje.

Spolupráce:
 � Obec Zákupy
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Azylový dům Osek

Vedoucí: Bc. Světlana Nikolova
Adresa: K. H. Borovského 311, Osek
Tel.: +420 417 822 161, +420 775 713 802
Email:  nikolova@charitamost.cz
Sociální pracovník: Ivana Šimánková, DiS.

Poslání a cíle služby: 
Posláním azylového 
domu v Oseku je po-
skytnout lidem bez 
přístřeší ubytování na 
přechodnou dobu. S 
každým uživatelem je na 
základě jeho individuál-
ních potřeb a možností 
sestaven plán pro jeho 

znovuzačlenění do společnosti.

Cílem služby azylový dům je, aby si uživatelé:
 � udrželi, či obnovili své dovednosti nezbytné 

pro běžný způsob života pomocí aktivizač-
ních činností 

 � získali zaměstnání nebo udrželi své stávají-
cí zaměstnání 

 � získali vhodné bydlení 
 � obnovili příbuzenské či přátelské vztahy 
 � zařídili úřední záležitosti (potřebné doklady, 

styk s OSV, ÚP, ČSSZ,…) 
 � vyřešili své závazky u věřitelů 

Cílová skupina: 
zařízení je určeno mužům a ženám bez přístřeší 
od 18 do 80 let. V případě volné kapacity mo-
hou být v jednom pokoji ubytováni společně 
manželé. 

Provozní doba: nepřetržitá

Kapacita služby: 
kapacita azylového domu Osek je 27 lůžek.

Počet uživatelů v roce 2014:
V roce 2014 služeb Azylového domu využilo 59 
osob. S uživateli v přímé péči pracovalo 6 za-
městnanců. 

Provoz Azylového domu v Oseku v roce 
2014 byl financován z prostředků:

 � Ministerstva práce a sociálních věcí 
 � Krajského úřadu Ústeckého kraje

 � Města Osek
 � Města Bílina
 � Města Hrob 
 � Úřadu práce ČR.

Spolupráce:
Spolupracujeme s Probační a mediační službou 
Teplice, v rámci uložených soudem obecně pro-
spěšných prací v roce 2014 svůj trest vykonáva-
lo 2 osoby.

Příběh klienta ADO:
„Jmenuji se Martina a je mi 24 let. Vyrůstala 
jsem na Moravě s rodiči a se sestrou. Rodiče 
se rozvedli a maminka se rozhodla odstěhovat 
do severních Čech. Bohužel situaci nezvládla, 
kvůli dluhům nás vystěhovali z pronajatého bytu 
a my jsme se ocitly na ulici. Na doporučení zná-
mé jsme se obrátily na zaměstnance Azylového 
domu v Oseku. Maminka se sestrou se ubyto-
vali v Azylovém domě pro matky s dětmi a já 
jsem zůstala v Azylovém domě pro muže a ženy. 
Zaměstnanci Azylového domu se mě ujali, po-
skytli ošacení, ubytování a postupně se má situ-
ace začala zlepšovat. Podala jsem si přihlášku 
na vysokou školu, kde úspěšně studuji dodnes 
a navíc jsem si našla i nové zaměstnání. Díky 
pravidelnému příjmu si pomalu šetřím na kauci 
abych mohla získat podnájem a chystám se za-
jistit si vlastní bydlení…“
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Azylový dům pro matky s dětmi

Adresa: Husova č.p. 305, 417 05 Osek
Vedoucí: Michaela Kutlwašerová, DiS.
Tel.: +420 417 530 813
Mobil.: +420 778 532 956
Email:  kutlwaserova@charitamost.cz

Poslání:
Poskytnout matkám 
s dětmi, těhotným že-
nám bez přístřeší uby-
tování na přechodnou 
dobu. Na základě indivi-
duálních potřeb a mož-
ností je sestaven s uži-
vatelkou plán pro její 
znovu začlenění do spo-
lečnosti.  

Cíle služby:
 � poskytnout přechodné ubytování
 � podpora uživatelky při zvyšování orientace 

ve vlastních právech a povinnostech
 � spolupracovat s uživatelkou na stabilizaci 

finančních příjmů
 � navázat spolupráci s uživatelkou při řešení 

zadluženosti a hospodaření s penězi
 � zmapovat možnosti řešení bytové situace 

a hledat bydlení 

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou matky ve věku od 18 let 
s nezletilými dětmi, těhotné ženy a osoby peču-
jící o nezaopatřené a nezletilé děti. 

Provozní doba: Nepřetržitě

Kapacita služby: 30 lůžek

Počet uživatelů v roce 2014:  
36 matek a 54 dětí.

Příběh klienta:
Jmenuji se Marcela, letos mi bude 30 let a na-
rodila jsem se v Litoměřicích, kde jsem také do 
nedávna žila. Od svých 20 let jsem přebývala 
u svého tatínka, který žil sám. Společně i s mým 
nemanželským synem Patrikem. Byt, který nám 
po něm zbyl, byl opravdu pěkný a velký. Bohu-
žel jsem neměla takový příjem, abych zvládla 
platit nájem a zároveň živit nás s Patrikem. Roz-

hodla jsem se, že si musím najít menší byt, s co 
nejmenším nájmem. Realitní kancelář mi nabíd-
la malý byt v činžovním domě na okraji města 
se slušným nájmem. Dohodla jsem si schůzku 
s makléřem a ještě ten samý den jsem podepsa-
la smlouvu a zaplatila zálohu. O pár dnů později 
jsme se s Patrikem nastěhovali. Cítila jsem úle-
vu, máme kde bydlet. Během pár týdnů se za 
námi dostavil realitní makléř, že mu musím po-
depsat ještě jednou smlouvu. Smlouvu jsem po-
depsala, bohužel bez toho, abych si jí dopředu 
přečetla. Za pár dnů jsem zjistila, že jsem tímto 
udělala velkou chybu. V té další smlouvě, bylo 
totiž napsáno, že do konce měsíce se odstěhuji, 
jelikož se byt prodá jinému majiteli. Byla jsem 
v šoku, nevěděla jsem co dělat a kdo by mi mohl 
pomoci a hlavně jsem se cítila zrazená. Proč 
mi někdo něco takového dělá? Vše proběhlo 
strašně rychle a tak jsme se ze dne na den ocitli 
bez střechy nad hlavou. Sociální pracovnice mi 
poskytla informace o azylovém domě Centrum 
„Rodina v tísni“. Hned po té jsem tam zavolala, 
s prosbou, že nemám se synem, kde bydlet. Vel-
ké štěstí bylo, že v azylovém domě byly poslední 
dvě místa pro mě a Patrika. Sociální pracovnice 
a ostatní pracovníci mi pomáhají sehnat další 
bydlení, abych se mohla postavit na vlastní nohy 
a spokojeně se synem zase začít žít. 
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Dům na půl cesty

Adresa: Husova č.p. 305, 417 05 Osek
Vedoucí: Michaela Kutlwašerová, DiS.
Tel.: +420 417 530 813
Mobil.: +420 778 532 956
Email: kutlwaserova@charitamost.cz

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.

Cíle služby:
 � poskytnout přechodné ubytování
 � podpora uživatele při zvyšování orientace 

ve vlastních právech a povinnostech
 � spolupracovat s uživatelem na stabilizaci 

finančních příjmů
 � navázat spolupráci s uživatelem 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. 

Provozní doba: Nepřetržitě

Kapacita služby: 4 lůžka

Počet uživatelů v roce 2014: 
V roce 2014 využilo službu 7 chlapců a 1 dívka.

Příběh klienta:
Mé jméno je Patrik a nedávno mi bylo osmnáct 
let. Rád bych se podělil o svou životní zkušenost. 
Do mých čtrnácti let jsem bydlel s rodiči a souro-
zenci v Dubí a užíval si spokojené dětství. 
Chvíli před čtrnáctými narozeninami si moje ma-
minka našla nového přítele a vše se změnilo. 
Odešla od nás a otec se musel o mne a mého 
bratra a sestru postarat sám. Dva roky jsem svou 
matku ani neviděl. Později jsem se ji přes tátu, se 
kterým jsem si přestával rozumět, protože ve své 
zoufalosti začal hrozně pít, pokusil vyhledat. Moc 
mi chyběla… Znovu jsme byli v kontaktu a já se 
cílil lépe. 

Když však tátu vyhodili z práce a přišli jsme o byt, 
začalo se vše znovu kazit. Byl jsem na dně. Otec 
se nastěhoval k bratrovi, oba spolu byli jen v hos-
podě, kde zkoušeli hrát automaty a já jsem proto 
odešel bydlet k tetě. Když jsem byl u ní, chodil 
jsem do školy a chtěl se vyučit zedníkem. Osud 
mi však nepřál… Porazilo mne auto a musel jsem 
se dlouhou dobu léčit, takže jsem musel přerušit 
studium. Nerad na to vzpomínám. 
Teta již byla starší paní, měla nízký důchod a já 
jsem byl pro ni přítěží, jelikož jsem s mými zdravot-
ními komplikacemi nemohl najít vhodné zaměst-
nání. Po tetině smrti, která mě dodnes hrozně 
trápí a musím na ni pořád vzpomínat a zamýšlet 
se, zda je na lepším místě, jsem si říkal, že jsem 
kompletně vyřízený a budu na ulici. Nakonec 
jsem byl po měsíci přespávání na ulici rozhodnu-
tý, že odejdu ze světa za mou tetou. V tu chvíli se 
jako zázrakem uvolnilo místo v Domě na půli ces-
ty v Centru „Rodina v tísni“ v Oseku a já jsem se 
o tom dozvěděl. Odrazil jsem se ze dna a teď už si 
hledám práci a plánuji si šetřit na pronájem a tře-
ba jednou založit rodinu. Lepší než byla ta moje… 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Pastelka“

Adresa: Husova č.p.305 417 05 Osek
Vedoucí: Michaela Kutlwašerová, DiS.
Tel.: +420 417 530 813
Mobil.: +420 778 532 956
Email: kutlwaserova@charitamost.cz

Poslání:
Posláním sociální služby je prostřednictvím na-
bízených aktivit navazovat kontakt s uživateli, 
usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu 
v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocit-
ly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat infor-
mace, odbornou pomoc, podporu a předcházet 
tak jejich sociálnímu vyloučení. 

Cíle služby:
 � poskytnutí prostor a vhodných podmínek 

pro uživatele k trávení svého volného času 
a realizování společensky přijatelných 
volnočasových aktivit

 � předcházet nebo snížit sociální nebo zdra-
votní rizika související se způsobem života 
uživatelů cílové skupiny

 � prostřednictvím nabízených aktivit napomo-
ci k lepší orientaci ve vztazích odehrávají-
cích 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 zvyšovat jejich 
sociální dovednosti

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

Provozní doba:
Od 7:30 – 16:00 hod. o všední dny. 

Kapacita služby: 15 dětí

Počet uživatelů v roce 2014: 41 dětí.

Pořádané akce:
 � Maškarní karneval
 � Nová výzdoba Pastelky – díky dobrovolnici 

paní Vodičkové 
 � Velikonoční hrátky 
 � Výlet do obory ve Mstišově

Sponzoři a donátoři Centra „Rodina v tísni“

V roce 2014 Centrum „Rodina v tísni“ podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad 
Ústeckého kraje, MPSV odbor Rodina, Nadace 
Terezy Maxové, společnost Unipetrol, Tesco, Ma-
gistrát města Most, Bílina, Duchcov, Osek. Dále 
obce Háj u Duchcova, Ledvice, Braňany, Košťany, 
Hrobčice, Jeníkov. Také děkujeme za podporu na-
dačnímu fondu Avast, nadačnímu fondu Siemens 
a nadačnímu fondu Rafael.  Za materiální dary 
děkujeme severní energetické a pekárně Litvínov.

Spolupráce
Centrum „Rodina v tísni“ spolupracuje s Infor-
mačním a turistickým centrem v Oseku v rámci 
podpůrných aktivit pro rodiny s dětmi. 

Azylový dům Duchcov

Adresa:  Nádražní 555/9, 419 01 Duchcov
Vedoucí: Bc. Alena Lencová, DiS.
Tel.: +420 417 533 124
Mobil:  +420 775 713 304, 775 713 803
Email: lencova@charitamost.cz 
Sociální pracovník:
Michaela Heidlbergerová, DiS.

Poslání a cíle služby:
Posláním azylového 
domu v Duchcově je 
poskytnout lidem bez 
přístřeší ubytování na 
přechodnou dobu. S ka-
ždým uživatelem je na 
základě jeho individuál-
ních potřeb a možností 
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sestaven plán pro jeho znovu-začlenění do spo-
lečnosti. 

Cílem služby ADD je, aby si uživatelé:
 � udrželi, či obnovili své dovednosti nezbytné 

pro běžný způsob života pomocí aktivizač-
ních činností

 � získali zaměstnání nebo udrželi své stávají-
cí zaměstnání

 � získali vhodné bydlení
 � obnovili příbuzenské či přátelské vztahy
 � zařídili úřední záležitosti (potřebné doklady, 

styk s OSV, ÚP, ČSSZ,…)
 � vyřešili své závazky u věřitelů

Základní činnosti při poskytování sociál-
ních služeb v azylových domech se zajištují 
v rozsahu těchto úkonů:
a)  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy:
1.  vytvoření podmínek pro samostatnou 

přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
2.  zajištění nebo poskytnutí stravy odpoví-

dající věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování, tato zá-
kladní činnost muže být zajištována jen 
v rozsahu 1 úkonu,

b)  poskytnutí ubytování:
1.  ubytování po dobu zpravidla nepřevyšu-

jící 1 rok,
2.  umožnění celkové hygieny těla,
3.  vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, 

praní a žehlení osobního prádla, výměny 
ložního prádla,

c)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

vyplývajících z individuálního plánu,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění 

kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 
při dalších aktivitách podporujících so-
ciální začleňování osob, včetně uplatňo-
vání zákonných nároků a pohledávek.

Cílová skupina: 
Muži a ženy bez přístřeší od 18 do 64 let.

Provozní doba: Nepřetržitá

Forma poskytování služby: Pobytová

Kapacita služby: 30 uživatelů

Počet uživatelů v roce 2014:  85

Příběh uživatele a poděkování: 
Jmenuji se Jan a je mi 43 let. Dříve jsem žil u pří-
telkyně poblíž Blanska, kde jsem měl i práci 
v autolakovně. O práci jsem přišel, ze zoufalství 
jsem začal pít. Kvůli alkoholu jsem nakonec 
přišel i o přítelkyni a tím pádem o střechu nad 
hlavou. Nějakou dobu jsem strávil na ulici, různě 
jsem se potuloval. Zkoušel jsem navštívit různé 
azylové domy v okolí, nikde pro mě ale neměli 
volné místo. Od jednoho pána na noclehárně 
jsem se dověděl o organizaci Oblastní charita 
Most a o jejích azylových domech. Neměl jsem 
žádné peníze na cestu. Přesto jsem se rozhodl, 
že to zkusím. Život na ulici mě už unavoval. Vy-
razil jsem pěšky z Blanska. Cesta byla dlouhá 
bezmála 290 kilometrů a trvala mi skoro tři týd-
ny. Když jsem přišel do Azylového domu v Du-
chcově, místní sociální pracovnice se mě hned 
ujala a ještě tentýž den jsem byl ubytován. Přes-
tože jsem po dlouhé cestě nevypadal nejlépe, 
nesetkal jsem se žádnými předsudky. Po dlou-
hé době jsem měl možnost se umýt a vyspat. 
Dostal jsem i nějaké jídlo. Pomohli mi zařídit 
lékařské ošeření a sociální dávky. Na azylovém 
domě jsem moc spokojený a rád se účastním 
různých aktivit s ostatními uživateli, společně 
vaříme a vyrábíme výzdobu, abychom měli naše 
bydlení hezčí. Podařilo se mi dostat pod kontro-
lu i můj největší problém – alkohol. Pracovníci 
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azylového domu mi pomáhali s hledáním práce, 
nakonec jsem našel práci v jedné nedaleké fir-
mě. Na azylovém domě jsem si také našel přítel-
kyni, se kterou nyní hledáme společné bydlení. 
Pokud vše půjde dobře, budeme se příští měsíc 
stěhovat do pronajatého bytu v Teplicích. Tímto 
děkuji pracovníkům Azylového domu Duchcov 
a Oblastní charitě Most za pomoc při startu do 
nového – lepšího života.    

Zorganizované akce v roce 2014:
 � Tříkrálová sbírka.
 � Den otevřených dveří.
 � Vánoční večeře pro uživatele ADD. 
 � Donátoři v roce 2014:
 � MPSV 
 � KÚ ústeckého kraje
 � Město Duchcov
 � Město Košťany
 � Město Ohníč
 � Město Bílina
 � Město Mariánské Radčice
 � Město Dubí
 � pan Knorr Petr
 � pan Krajník

Všem děkujeme za podporu. 

Dále spolupracujeme: 
 � Úřad práce ČR
 � Mediační a probační služba Teplice

Noclehárna Duchcov

Adresa: Nádražní 555/9, 419 01 Duchcov
Vedoucí: Bc. Alena Lencová, DiS.
Tel.: +420 417 533 124
Mobil: +420 775 713 304, +420 775 713 803
Email:  lencova@charitamost.cz 
Sociální pracovník:  Bc. Jitka Trešlová

Poslání a cíle služby:
Posláním Noclehárny Duchcov je poskytovat 
komplexní, odbornou a dlouhodobou podporu 
osobám v nepříznivé životní situaci spojenou se 
ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou 
nejsou schopny řešit vlastními silami. Služba 
zajistí osobám důstojné přenocování a vykonání 
základní osobní hygieny. 
Uživatel služby má možnost využít služeb bez-
platného sociálního poradenství - pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-
starávání osobních záležitostí.

Cílová skupina: 
Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístře-
ší od 18 let ohroženi sociálním vyloučením bez 
možnosti jiného bydlení. 

Kapacita služby:
5 lůžek pro muže a ženy bez přístřeší

Počet uživatelů v roce 2014:  57

Příběh uživatele a poděkování:  
Jmenuji se Marius a jsem z Rumunska. Již 7 let 
žiji v ČR. Noclehárnu, která je součástí Azylové-
ho domu v Duchcově, využívám pouze v zimních 
měsících. V létě obývám zahradní domek. Soci-
ální pracovnice noclehárny mi nabídla pomoc 
při přihlášení pobytu v ČR. Po konzultaci se soci-
ální pracovnicí a cizineckou policií, jsem všech-
ny dokumenty vyřídil. Moc děkuji za Vaší pomoc.  

Sponzoři a donátoři: 
 � MPSV
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Odborné sociální poradenství Duchcov

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov

Vedoucí: Mgr. Radka Hubáčková
Adresa: Husova 36/10, 419 01 Duchcov
Tel.: +420 775 713 301
Email: hubackova@charitamost.cz

Poslání:
Jsme terénní sociální služ-
ba, která podporuje rodiny 
s dítětem nebo více dětmi, 
které se ocitly v dlouho-
době nepříznivé sociální 
situaci, při které je ohrožen 
vývoj dítěte/dětí. Tyto rodi-

ny, které nedokáží samy bez další pomoci pře-
konat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme 
ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení 
problému spolupodíleli. Pracujeme převážně 
v přirozeném prostředí rodiny

Cíl:
Obecným cílem služby je zejména pomoc cílové 
skupině osob zapojit se do ekonomického, so-
ciálního a kulturního života společnosti. Pomoc 
je směřována na celou rodinu, a to na základě 
jejich individuálních potřeb a možností. 

Specifické cíle:
 � Pomoci zachovat celistvost rodin (při 

dohledu ze strany Orgánu sociálně právní 
ochrany dětí)

 � Posilování rodičovských kompetencí.
 � Pomoc rodinám vymanit se ze sociální izolace.
 � 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.

Adresa: Nádražní 555/9, 419 01 Duchcov
Vedoucí: Bc. Alena Lencová, DiS. 
Tel.: +420 417 533 124
Mobil: +420 775 713 304, 775 713 803
Email:  lencova@charitamost.cz 
Sociální pracovník:  Bc. Jitka Trešlová

Poslání a cíle služby: 
Sociální poradenství je poskytování potřebných 
informací, které přispívají k předcházení a řešení 
nepříznivé sociální situace. 
Cílová skupina: Služba je určena pro osoby v 
nepříznivé životní situaci. Muži a ženy od 18 let 
do X.

Poradenství zahrnuje: 
 � Zprostředkování kontaktů s různými insti-

tucemi či službami (ÚP ČR, ČSSZ, lékaři, 
školy, domovy pro seniory aj.) 

 � Poradenství v oblasti zaměstnanosti, bytové 
problematiky, sociálních dávek, dluhů aj.

 � Zahrnuje také pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při vyřizování osob-
ních záležitostí.

Služba je poskytovaná bezplatně a diskrétně. 

Kapacita služby: 1 osoba

Počet uživatelů v roce 2014: 111

Příběh uživatele: 
Jmenuji se Lenka a mám dvě malé děti, ani na 
jedno mi otec neplatil výživné. Moje finanční si-
tuace se kvůli tomu velmi zhoršila a hrozilo mi, 
že přijdu o byt a o děti. Naštěstí mi však čás-
tečně vypomáhala matka. Obrátila jsem se na 
pracovnici odborného sociálního poradenství, 
která mi poradila, jak mám postupovat. Pomoh-
la mi s podáním žaloby na otce dětí. Nyní stále 
probíhá řízení, ale věřím, že vše dopadne dobře. 
Bez pomoci pracovnice odborného sociálního 
poradenství bych si nevěděla rady a nejspíš 
bych přišla o byt i o děti. 

Sponzoři a donátoři
 � Město Duchcov
 � ÚP ČR
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 � Vytvářet veřejný prostor, kde se mohou 
vzájemně setkávat rodiče s dětmi.

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

Provozní doba terénní část:
Pondělí–pátek od 8:00 do 16:00 hod.

Okamžitá kapacita pro individuální práci 
s uživateli: 2

Počet uživatelů v roce 2014: 
131 osob včetně dětí, počet rodin 38

Sponzoři a donátoři
V roce 2014 byla služba financována z Ústecké-
ho kraje v rámci veřejné zakázky v rámci OPLZZ 
„Podpora integrace romské komunity v Ústec-
kém kraji 2“. Reg.č. 1.04./3.2.00/15.00017 pod-
pořené z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost

Spolupráce
 � Město Duchcov
 � Potravinová banka Praha
 � Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Teplice
 � Raná péče Eda
 � Fond ohrožených dětí Teplice

Poděkování
Pan D.: „S rodinou jsme žili v Červeném Újezdu, 
v nevyhovujících podmínkách a bez možností 
přihlášení k trvalému bydlišti. Po seznámení se 
sociálním pracovníkem a následné spolupráci 
se nám  podařilo přestěhovat do Duchcova, kde 
nyní chodí děti do školy, a nejstarší dcera si na-
šla zaměstnání ve Fontáně v Teplicích. Předtím 
děti chodily pouze výjimečně do školy, z důvodu 
nedostatku finančních prostředků. Nyní máme 
zařízené trvalé bydliště, jsme více finančně za-
jištěni, dětí chodí pravidelně do školy. Pan D.:“ 
jsem velmi rád za spolupráci, díky němu může-
me normálně bydlet.“

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov

Protidluhová poradna Duchcov

V roce 2014 za podpory města Duchcova 
jsme pokračovali v realizaci protidluhového 
poradenství a finanční gramotnosti.
Adresa: Na bělidle 2, Duchcov
Vedoucí: Mgr. Taťana Drahošová
Telefon: +420 775 713 217 
E-mail: drahosova@charitamost.cz
Poradce: Bc. Lucie Švandrlíková
Telefon: +420 606 635 114
E-mail: svandrlikova@charitamost.cz

Místa poskytovaní služby v roce 2014: 
Duchcov

Provozní doba: pondělí–pátek 8:00–16:00

Cílová skupina:
Cílovou skupinou poskytovaných služeb, nejsou 
pouze lidi v dlouhodobé krizi s pasivním přístu-

pem k vlastní životní situaci. Pracujeme s lidmi 
staršího věku (oběti podvodného jednání), ro-
dinami, které dlouhodobě hradily závazky, ale 
v důsledku ztráty práci dostaly se do potíží. 

Popis:. 
Hlavní činností poradny v roce 2014 bylo: 

 � poskytování základních poradenských 
služeb (pomoc s vyplněním formulářů, po-
skytnutí informací v sociální oblasti, oblasti 
zkvalitnění podmínek bydlení, předání kon-
taktů nebo doprovod k dalším odborným 
organizacím atd.)

 � realizace preventivních protidluhových 
aktivit (besedy, přednášky ve vyloučených 
lokalitách, zařízeních pro děti a mládež, tisk 
a šíření informačních materiálů).
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 � Práce se seniory v ohrožení (při praktikách 
nepoctivých prodejců, podání odvolání, 
vzdání se nuceného zboží). 

 � Pomoc seniorům, kteří se dostali do finanč-
ních nesnází prostřednictvím vlastní rodiny.  

 � Příprava dokumentace a návrhu oddlužení. 
Doprovod po celou dobu procesu.

 � Jednání s věřiteli a exekutory
 � Asistence během jednání
 � Bezplatné služby právníka

Počet uživatelů v roce 2014: 42

Tato služba je realizována za podpory  
města Duchcov

Odborná sociální poradna ve Vejprtech

Adresa: Přísečnická 456, Vejprty
Vedoucí: Mgr. Taťana Drahošová
Telefon: +420 775 713 217 
E-mail: drahosova@charitamost.cz
Sociální pracovník: Bc. Martina Nuslauerová
Mobilní telefon: +420 725 965 848
E-mail: nuslauerova@charitamost.cz 

Místa poskytovaní služby v roce 2014:
Vejprty, Měděnec, Kovářská, Kryštofovy Hamry, 
Loučná pod Klínovcem.

Cílová skupina: 
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, 
etnické a národnostní menšiny, osoby, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy, oběti domácího ná-

silí z území v obci Vejprty, Měděnec, Kovářská, 
Kryštofovy Hamry, Loučná pod Klínovcem. 

Provozní doba: pondělí–pátek  10.00–18.00

Popis: poradenství v oblasti sociální, právní, ro-
dinné a vztahové. Pomoc při hledání zaměstná-
ní. Pomoc a poradenství v závislostním chování. 
Vzdělávací aktivity na téma finanční gramot-
nost a poradenství v osobní insolvenci. Pomoc 
a podpora při řešení nepříznivé sociální situace. 
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pod-
pora znalosti práv a povinností. Podpora rozvoje 
sociálních dovedností. 

Počet uživatelů v roce 2014: 35

Spolupráce: 
MěÚ Vejprty, MěÚ Kovářská, MěÚ Měděnec

Projekt „Sociální integrace na Vejprtsku“ 
CZ.1.04/3.2.00/55.00027

Realizátorem projektu je město Vejprty. Oblastní charita Most působí, jako dodavatel  
3 registrovaných služeb. K zahájení poskytování služeb došlo v květnu 2014. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vejprťák“

Adresa: Přísečnická 456, Vejprty
Vedoucí: Mgr. Taťana Drahošová
Mobilní telefon: +420 775 713 217 
E-mail: drahosova@charitamost.cz
Vedoucí: Veronika Glaserová
Mobilní telefon: +420 778 470 522 
E-mail: glaserova@charitamost.cz 

Cílová skupina: 
Děti a mládež ve věku od 15 – 26 let ohrože-
né společensky nežádoucími jevy z území obcí 
Vejprty, Měděnec, Kovářská, Kryštofovy Hamry 
a Loučná pod Klínovcem

Provozní doba: pondělí–pátek  12.00–20.00

Popis: Abychom se dostali do povědomí míst-
ních obyvatel ještě o něco více, pořádali jsme 
pro naše uživatele v měsíci srpnu, roku 2014, 
první příměstský tábor v nedalekém campu 
a koupališti Perštejn. Vzhledem k velké úspěš-
nosti prvního výletu s našimi novými mladými 
přáteli, jsme v rámci našeho zařízení podnikli 
v uplynulém roce 2014 i spousty jiných pláno-
vaných akcí, např.: výuka plavání na koupališti 
Kadaň, exkurze do místní Vejprtské galerie, 
exkurze na Městský úřad Vejprty, exkurze do 
nedalekého Klášterce nad Ohří za kulturou 

a poznáním, kde jsme navštívili místní zámek 
a rozlehlý park. Jelikož se nám během prvního 
6-ti měsíčního působení téměř zdvojnásobil po-
čet uživatelů, naplánovali jsme druhý víkendový 
tábor, aby dostali šanci na účast i jiní z našich 
uživatelů. Tentokrát jsme jeli za poznáním vě-
deckého světa do IQ Landie v Liberci a navštívili 
jsme zde i jednu z nejkrásnějších zoologických 
zahrad v ČR.

Dalším důležitým mezníkem ve fungování nově 
otevřeného NZDM „Vejprťák“ bylo dlouho oče-
kávané stěhování do již zrekonstruovaných 
prostor, do „Domu sociálních služeb“ na adrese 
Přísečnická 456, Vejprty. V této nové budově 
čekalo na uživatele velké překvapení v podobě 
nádherných nových prostor, skýtající rozlehlou 
klubovnu, výtvarnou dílnu, hudební dílnu a zku-
šebnu, posilovnu a PC učebnu. Na základě 
této události proběhl dne 22. 9. 2014 v našem 
„Domě sociálních služeb“ den otevřených dve-
ří, aby zlepšil informovanost místních obyvatel 
a zejména dětí a mládeže v regionu Vejprty.

Kromě výše zmíněných akcí NZDM „Vejprťák“, 
se naši uživatelé během celého roku věnovali 
i službám, které NZDM nabízí. Bylo by dobré 
asi vyzdvihnout, že nejvíce naši uživatelé žádají 
o pomocnou ruku v oblasti pracovního pora-



37

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vejprťák“

denství pro mládež, kde se zabýváme ponejvíce 
možností zaměstnání či dalším studiem. Hodně 
využívanou službou za uplynulý rok, je s ohle-
dem na kulturu a tradice většiny našich uživate-
lů, fakultativní služba hudební dílny a zkušebny. 
Díky této službě založili uživatelé NZDM kapelu.

Konec roku 2014 a oslavy svátků Vánočních 
jsme právě proto přenechali v režii našich uživa-
telů, kteří společně s týmem NZDM naplánovali 
Vánoční besídku, na které sami vystoupili a za-

hráli několik písní. Besídka proběhla za velké 
účasti jak uživatelů NZDM tak i veřejnosti a jako 
překvapení vystoupila na besídce i hudební 
hvězda českého rapu. Pro naše uživatele to byl 
velký dárek a překvapení zároveň, ze kterého 
měli upřímnou radost.

Počet uživatelů v roce 2014: 27

Spolupráce:
MěÚ Vejprty, MěÚ Kovářská, MěÚ Měděnec

Adresa: Přísečnická 456, Vejprty
Vedoucí: Mgr. Taťana Drahošová
Telefon: +420 775 713 217 
E-mail: drahosova@charitamost.cz
Sociální pracovník: Mgr. Petra Makuňová
Telefon: +420 778 470 529 
E-mail: makunova@charitamost.cz

Místa poskytovaní služby v roce 2014:
 Vejprty, Měděnec, Kovářská, Kryštofovy Hamry, 
Loučná pod Klínovcem.

Provozní doba: pondělí–pátek  8:00–16:00

Cílová skupina:
Především příslušníci sociálně vyloučených lo-
kalit z míst Vejprty, Měděnec, Kovářská, Kryšto-
fovy Hamry a Loučná pod Klínovcem. 

Popis:
Smyslem spolupráce je především předávat in-
formace klientům, vysvětlovat a nalézat řešení 
jejich problémů. Jde nám především o minima-
lizaci rizik a ohrožujících faktorů jejich způsobu 
života. Patří sem špatné podmínky k bydlení, 
finanční tíživá situace, nedostatečná lékařská 

péče, nedostatečná příprava do školského 
zařízení, integrace do mateřských škol, apod. 
Důležitá je komunikace a navázání spolupráce 
a důvěry, bez té nelze spolupracovat efektivně. 
Našim cílem je začlenění osob do běžného živo-
ta a navázání spolupráce s organizacemi, které 
situaci klientů usnadní. Jsou nabízeny doprovo-
dy, které klienti využívají při komunikaci s úřady, 
lékaři, policií, školou, věřiteli a exekutory.

Podařilo se nám navázat spolupráci s WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s.– obědy do škol. WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s. přispěl na pravidelnou 
stravu pro jednu z naších rodin ve formě obě-
dů pro všechny děti z rodiny. Děti již od ledna 
navštěvují školní družinu a školní jídelnu, kde se 
zdarma stravují. 

Počet uživatelů v roce 2014:  45

Spolupráce: 
 � MěÚ Vejprty
 � MěÚ Kovářská
 � MěÚ Měděnec
 � WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
 � Probační a mediační služba Chomutov.

Terénní programy ve Vejprtech
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„Komunitní centrum Litvínov - Janov“

Adresa: Fr. Malíka 973, Most 
Projektový manažer: 
 Bc. Karolína Wankovská DiS
Tel.: +420 775 713 931 
Email: wankovska@charitamost.cz

Poslání  
a cíle služby: 
Z původní zvláštní školy, 
nyní opuštěné bez vyu-
žití, vznikne „Komunitní 
centrum Litvínov Janov“. 
Objekt se zahradou 
bude sloužit k poskyto-
vání registrovaných so-

ciálních služeb a dalších služeb zejména vzdě-
lávacích a volnočasových.

Janov je sociálně deprivovanou částí Litvínova. 
Přestože je i mediálně známou lokalitou, cent-
rum integrující jednotlivé sociální služby a vy-
tvářející zázemí pro terénní práci zde doposud 
neexistuje. Komunitní centrum se stane potřeb-
ným zázemím pro služby, které jsou v Janově již 
poskytovány. Díky centru budou služby posky-
továny ve vyšší kvalitě, bude umožněn další roz-

voj a pestrost nabídek programů. Programy pro 
dospělé se zaměří na předcházení problémů a 
zvýšení pocitu osobní zodpovědnosti. Progra-
my pro děti se zcela soustředí na uplatňování 
tvůrčích nástrojů a kreativity. Tím se zlepší jejich 
možnosti k přijetí perspektivnějšího životního 
vzorce, než je ten, na který se adaptovali ve 
svých rodinách. Projekt vytvoří celkem 1 067, 
38 m2 ploch pro poskytování sociálních služeb.  

Zahájení realizace projektu: 30. 6. 2014

Ukončení projektu: 30. 11. 2015

Sponzoři a donátoři:
Projekt je podpořen z Regionálního operačního 
programu NUTSII Severozápad, 1.3 Infrastruktu-
ra v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Registrační číslo CZ. 1.09/1.3.00/69.01139

Spolupráce: 
 � Úřad vlády České republiky – Agentura pro 

sociální začleňování
 � Škola obnovy venkova, o. p. s.  
 � Krušnohorské centrum pro rodinu a soci-

ální péči
 � Základní a Mateřská škola Litvínov – Janov
 � Městský úřad Litvínov

„Most k integraci“ integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Adresa: Pobočka okres Teplice: 
 Na bělidle 77, Duchcov
 Pobočka okres Most:
 Jana Kříže 846, Most
Projektový manažer:
 Bc. Karolína Wankovská DiS,
Tel.: +420 775 713 931
Email: wankovska@charitamost.cz

Poradci v projektu:
 Jindřiška Vojtková DiS,
 +420 775 713 932 okres Teplice
 Ing. Petra Špoulová
 +420 775 713 934 okres Most

Poslání a cíle služby 
Projekt si klade za hlavní cíl posílit sociální in-
tegraci cílových skupin do společnosti tím, že 
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„Most k integraci“ integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

bude odstraňovat překážky, které znesnadňují 
jejích rovnocenný vstup a udržení na trhu práce. 
Projektem „Most k integraci“ se realizátor pro-
jektu snaží o návrat vybraných cílových skupin 
na trh práce a tím o zvýšení jejich integrace. Pro-
jekt se realizuje v Mostě a na Teplicku. V rám-
ci projektu jsou podpořeny dvě rozdílné cílové 
skupiny

Cílová skupina
Mladí do 25 let bez kvalifikace a druhou skupi-
nou jsou klienti nad 50 let s kumulací dalších 
znevýhodňujících faktorů. Klienti byli do projek-
tu vybíráni mezi současnými klienty Oblastní 
charity Most dále mezi klienty spolupracujících 
organizací a také ve spolupráci s úřadem práce. 

Provozní doba: Pondělí–pátek  8–16 hod. 

Kapacita služby: 60 osob

Počet uživatelů: 60 osob / 2014

Sponzoři a donátoři: 
Projekt je podpořen z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost registrační číslo 
CZ 1.04./3.3.05/96.00234.

Spolupráce:   
 � Úřad práce Most,  
 � Úřad práce Teplice
 � Úřad práce Litvínov

Aktivity v roce 2014: 
 � Motivace účastníků projektu 
 � Pracovní poradenství
 � Pracovní asistence a motivace během 

rekvalifikace a zaměstnávání
 � Rekvalifikační kurzy
 � Spolupráce s UP a s agenturou práce

Příběh klienta: Pan Stanislav
Celý život pracoval v nekvalifikovaných oborech 
jako údržbář, topič apod. Při výběru zaměstná-
ní mu činil potíže záznam v rejstříku trestů byť 
z hlubší minulosti. Projevil zájem o rekvalifikač-

ní kurz svařování, v minulých zaměstnáních se 
s touto činností setkal, ale nemohl ji vykonávat 
bez zkoušek a svářečského průkazu.  Bohužel 
i tady ho doprovázela smůla. Krátce po zaháje-
ní kurzu pojal školitel podezření na špatný zrak. 
Oční specialista došel k závěru, že pan Stani-
slav trpí skrytou vadou zraku, která mu sice ne-
činí při běžných úkonech potíže, ale nelze ji ope-
rovat ani jinak upravit např. brýlemi a výrazně se 
projevuje právě při specifických podmínkách 
sváření. Kurz musel být tedy ze zdravotních dů-
vodů ukončen. 

Pak se přece jen štěstí obrátilo. Našli jsme pra-
covní nabídku občanského sdružení, které hle-
dalo údržbáře přírodního mateřského centra. 
Pan Stanislav na ni nadšeně reagoval a využil 
poznatky z našich seminářů při pohovoru a ži-
votopis, který jsme spolu vytvořili. K úspěšnému 
výsledku mu velmi pomohla aktivní účast v na-
šem projektu.

Od 1.8.2014 byl zaměstnán. Při návštěvách na 
jeho pracovišti bylo zřejmé jeho nadšení z práce 
při údržbě objektu, prostor a zeleně přírodního 
mateřského centra, i spokojenost zaměstnava-
tele, jehož požadavky plní nad očekávání dobře 
a rychle. 
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„Práce na Liberecku“ integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Adresa: Fr. Malíka 973, Most
 1x Pobočka okres Ralsko
 1x Pobočka okres Tanvald 
Projektový manažer:
 Marek Radics/ Jindřiška Vojtková
Metodik: Bc. Karolína Wankovská DiS
Tel.: +420 775 713 932   
 (Vojtková Jindřiška)
Email: vojtkova@charitamost.cz
Poradci v projektu:
 Mgr. Čechovičová Hana
 +420 778 545 681 Tanvald
 Horáčková Emílie
 +420 778 532 576 Ralsko

Poslání a cíle služby:
Projekt si klade za hlavní cíl posílit sociální in-
tegraci cílových skupin do společnosti tím, že 
bude odstraňovat překážky, které znesnadňují 
jejích rovnocenný vstup a udržení na trhu práce. 
Projektem se realizátor projektu snaží o návrat 

vybraných cílových skupin na trh práce a tím 
o zvýšení jejich integrace. Projekt se realizuje 
v Libereckém kraji. 

Cílová skupina:
 � Klienti z etnických menšin a jiného socio-

kulturního prostředí. 
 � Osoby bez kvalifikace a s kumulací dalších 

znevýhodňujících faktorů. 

Provozní doba: Pondělí–pátek: 8–16 hod 

Kapacita služby: 70 osob

Počet uživatelů: 63 osob / 2014

Sponzoři a donátoři:
Projekt je podpořen z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost registrační číslo 
CZ 1.04./3.3.05/D6.00362.

Spolupráce:
 � Úřad práce Tanvald,  
 � Úřad práce Ralsko

Sociálně a aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
v Žatci a Podbořanech

Vedoucí: Bc. Karolína Wankovská DiS,
Adresa: Volyňských Čechů č. p. 329
 Žatec 438 01
Tel.: +420 775 713 931
Email: wankovska@charitamost.cz
Sociální pracovníci:
 Bc. Miloradka Kukrič
 +420 778 005 953
 Bc. Dana Legátová
 +420 778 005 954

Poslání a cíle služby:
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. 
 � Posilování rodičovských kompetencí. 
 � 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)

Aktivity/činnosti: 
 � Výchovné, vzdělávací a aktivizační 
 � Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 
 � Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Cílová skupina:
Rodiny s dětmi (včetně neúplných), které se 
ocitly v nepříznivé sociální situaci
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Sociálně a aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
v Žatci a Podbořanech

Provozní doba:
Terénní práce:  Pondělí–pátek: 8–16 hod. 
Ambulantní práce: Úterý: 8–12 hod. 
  Čtvrtek: 8–12 hod.

Kapacita služby: Počet uživatelů v roce 2014: 
29 rodin

Sponzoři a donátoři:
Od 1. 9. 2013–31. 3. 2015 byla služba financo-
vána z Ústeckého kraje v rámci veřejné zakázky 
v rámci OPLZZ „Podpora integrace romské ko-
munity v Ústeckém kraji 2“ . 
Reg. CZ 1.04./3.2.00/15.00017 podpořené 
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost.

Spolupráce:
 � Čerpání z potravinové banky OCH MOST
 � Odbor sociálně právní ochrany dětí Žatec 
 � Odbor sociálně právní ochrany dětí Pod-

bořany 
 � Azylový dům pro matky s dětmi Osek, 

Lovosice, Teplice
 � Fond ohrožených dětí Žatec

Změny ve službě:
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
v Žatci a v Podbořanech obměnila personální 
obsazení sociálních pracovníků a vedoucího 
pracovníka.  Na konci roku 2014 byla vyjednána 
úzká spolupráce z OSPOD Žatce a Podbořany. 
Pro start služby v nové lokalitě a pro lepší na-
vázání kontaktů byl uspořádán Den otevřených 
dveří SAS Žatec a Podbořany, kam byly pozvány 
příslušné orgány Sociálně právní ochrany dětí 
ze Žatce a Podbořan, a další organizace posky-
tující sociální služby, které mohou s danou služ-
bou souviset. Byly dojednány schůzky přímo na 
OSPOD Žatec a Podbořany pro společné navá-
zání spolupráce. 

Akce 2014:
V rámci realizace sociální služby ve městě Ža-
tec proběhla v říjnu a listopadu 2014 propagace 
služby. Dne 24. 10. 2014 byl uspořádán v kance-
láři SAS Žatec Den otevřených dveří, pozvánka 
byla vytištěna v Žateckém zpravodaji. Dále bylo 
rozneseno a vylepeno zhruba 200 letáků nabí-

zející službu SAS, byli osloveni ředitelé základní 
škol v Žatci a v Žateckém zpravodaji byl otištěn 
článek na téma: Sociální služba jako pomocník 
rozvoje.

Příběh klienta:
Jmenuji se Katka a je mi 42 let a pocházím 
z Lounska. Z  prvního manželství mám syna jmé-
nem Pavel, kterému je 15 let. Poznala jsem pří-
tele a náš vztah nám kazilo jen to, že jsem dlou-
hou dobu nemohla otěhotnět, když jsem zjistila, 
že jsem gravidní měla, jsem obrovskou radost. 
Jak se říká naše dcera, byla téměř vymodlená. 
Janičce je 5 let a od dob jejího narození se vše 
mezi mnou a mým přítelem v naší domácnos-
ti změnilo. Nikdy jsem od přítele nepociťovala 
nějaké známky agresivity nebo násilí, byl vždy 
milý, usměvavý nikdy na nikoho z nás nezvýšil 
ani hlas. Od narození naší dcery se vše změnilo. 
Přítel se vracel z práce čím dál později, někdy 
až v ranních hodinách. Byla jsem na výchovu 
dcery téměř sama. Vztah mezi mnou a mým 
partnerem ochladl. Později jsem zjistila, že jde 
o nevěru. Pokoušela jsem se to s partnerem ře-
šit. Tehdy poprvé mezi námi došlo k ostré hád-
ce, kdy jsem dostala od muže svou první facku. 
Hádky neustávaly ani přesto, že jeho vztah s „ne-
známou“ byl ukončen. Partner začal požívat ve 
velkém množství alkohol. Popíjel doma, bylo to 
nesnesitelné, jelikož mu hrozilo, že mu v práci 
dají výpověď, začínala jsem se opravdu bát o ro-
dinu a o to co s námi bude. Partner se čím dál 
tím víc propadal do alkoholové závislosti. Začal 
být na mě i mého staršího syna agresivní. V této 
situaci jsem setrvávala necelý rok, osudným 
se našemu vztahu stal útok na Janičku, kdy jí 
způsobil dost vážné poranění. Na nic jsem ne-
čekala a od partnera utekla.  Jelikož mám jen 
matku, která bydlí v bytě 1+0 a sama na tom 
finančně není nejlépe, nezbylo mi než vyhledat 
pomoc jinde. Od své známé jsem slyšela sociál-
ní službě pro rodiny s dětmi a rozhodla jsem se, 
že se na ně obrátím.  Sociální pracovnice mi po-
mohla zajistit pobyt v azylovém domě, jedině tak 
nebude dětem hrozit bezprostřední nebezpečí. 
Doufám, že se konečně vše srovná a já budu 
opět se svými dětmi spokojená
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Tříkrálová sbírka 

Koordinátor: Roman Koutný,
Email: koutny@charitamost.cz, 
Tel: +420 775 713 303

Tříkrálová sbírka je dobročinnou akcí, kterou od 
roku 2000 pořádá každoročně Charita Česká 
republika. Organizace jednotlivých skupinek 
i další doprovodné akce potom organizují jed-
notlivé místní Charity, v našem případě tedy Ob-
lastní charita Most. Organizace často probíhá 
ve spolupráci se školami, ať už se základními, 
nebo středními. Dlouhodobá spolupráce napří-
klad probíhá se Základní školou speciální v Lit-
vínově, nebo základní školou na Meziboří. Do 
ulic obcí a měst vychází v celé republice více 
než 14 tisíc skupinek - přibližně je to 50 000 
dobrovolníků. Úspěch celé sbírky tedy závisí na 
aktivitě velkého množství lidí, a Tříkrálová sbírka 
je tak  největší dobrovolnickou akcí u nás.

Jak poznat koledníka
Koledníky Charity lze rozpoznat podle průkazky 
vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou 
diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy od-
povědných osob, údaje na průkazu koledníka 
musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, 
který si dárce může taktéž vyžádat. 

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být 
úředně zapečetěná místně příslušným měst-
ským či obecním úřadem nebo magistrátem. 
Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem prů-
kazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se 
znakem Charity.

Pokud vám koledníci, kteří vás požádají o dar do 
Tříkrálové sbírky, na požádání nepředloží svůj 
průkaz koledníka nebo odmítnou ukázat úřední 

pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o kolední-
ky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity, 
a může se jednat o podvod. 

Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi 
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným sku-
pinám lidí a to zejména v regionech, kde sbír-
ka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je 
každoročně určena také na humanitární pomoc 
do zahraničí. 

Jak mohu sbírku podpořit?
 � finančním darem přímo do pokladničky - 

v době konání sbírky (zpravidla od 1. do 14. 
ledna) 

 � Dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 
na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč

 � jako koledník – Oblastní charita Most vítá 
nové zájemce, kteří by chtěli rozšířit naše 
řady – ozvat se můžete koordinátorovi TS 
(kontakt viz výše)

 � další možnosti – zapojit se nápadem, 
návrhem, či jiným přispěním, které podpoří 
akce spojené s koledováním

Oblastní charita Most měla v roce 2014 opět 105 
pokladniček a tedy stejný počet dospělých ve-
doucích a u většiny skupinek i po třech dětských 
koledníků. 
Konkrétním účelem sbírky v roce 2014 je pomoc 
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a pod-
pora charitního díla. V Oseku byly prostředky 
použity pro Centrum „Rodina v tísni“, v Litvínově 
pro Komunitní centrum Janov a v Mostě v Ro-
dinném centru Petrklíč a v pečovatelské službě.

Vybrané částky byly v jednotlivých obcích:
 � Most 58.179,-
 � Litvínov 16.003,-
 � Duchcov 30.010,-
 � Osek 15.073,-
 � Meziboří 10.975,-
 � Horní Jiřetín 1.102,-

Děkujeme všem dárcům a všem kdo se 
zapojili do letošní Tříkrálové sbírky.
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Přeshraniční projekty a aktivity

Adresa: Fr. Malíka 973, 434 01 Most
Koordinátor: Brigita Janovská
E-mail: charita@charitamost.cz
Telefon: 476 11 99 99

I v roce 2014 pokračovala aktivní přeshraniční 
spolupráce s našimi četnými německými part-
nery. 

Zde některé z hlavních akcí:
O prvním lednovém víkendu bylo uctěno 80. 
výročí největší hornické katastrofy v Krušnohoří, 
na dole Nelson v Oseku. 

V únoru se sešli zástupci vedení Oblastní charity 
Most a Lidové solidarity Freiberg ve Flöha, kde 
byl zhodnocen partnerský  rok 2013 a sestaven 
plán pro rok 2014. Jednáno bylo též o způsobu 
aktualizace společného projektu „Sociální atlas 
Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Měsíc březen proběhl ve znamení slavnostního 
otevření nových prostor v Centru 

„Rodina v tísni“ v Oseku. Jednalo se o rozšíře-
ní kapacity budovy azylového domu pro mat-
ky s dětmi, kterou při této příležitosti požehnal 
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Akce se 
zúčastnili i naši němečtí partneři, kteří věnovali 
dárky pro děti.

V dubnu jsme pro naši spolupracující Hotelovou 
školu Bukaschool Most zprostředkovali již třetí 
významnou účast při postupových zkouškách. 

Koncem května se uskutečnila oslava Meziná-
rodního dětského dne spolu s partnerskou Zá-
kladní školou Vévody Heinricha Marienberg. 

V rámci partnerství s Muldentálským spolkem 
umění intarzie Sörnzig se Oblastní charita Most 
prezentovala v červnu ve velkém projektu „My 
pro region“ v areálu Muzea lidové architektury 
ve Schwarzbach. Součástí projektu byla i pod-
nětná exkurze v oblasti ochrany životního pro-
středí. 

V červenci byl zahájen projekt „Děti poznávají 
saské Krušnohoří 2014“, který vyvrcholil v sr-
pnu celodenním výjezdem na německou stra-
nu Krušných hor, kde děti navštívili mj. Park 
miniatur „Malé Krušnohoří „ ve městě Oederan, 

a Krušnohorské vesnické muzeum v obci Ga-
hlenz. 

V srpnu bylo též korunováno úspěchem několi-
kaměsíční úsilí s německými partnery o získání 
elektrického invalidního vozíku pro klienta Pet-
ra Junka z Meziboří, který jej nutně potřeboval, 
ale v Česku na něj neměl nárok. Byla to i pro 
nás akce naprosto premiérová - a za úspěch 
vděčíme našim partnerům „Nadace Münch“ se 
sídem v Neuhausen/Rauschenbach. Náš klient 
elektrický invalidní vozík přijal se slzami štěstí 
v očích, neboť mu tato pomůcka velmi usnad-
ňuje život.

V září Oblastní charita Most přivítala návštěvu 
Domovského spolku obce Gahlenz. 

Dne 18. října byla dobrovolnice Oblastní charity 
Most Brigita Janovská v Berlíně vyznamenána 
„Čestnou cenou Lidové solidarity Německa“ za 
zásluhy o dlouholeté úspěšné partnerství obou 
organizací. Stalo se tak při příležitosti 69. výročí 
založení Lidové solidarity v zemi našich západ-
ních sousedů.

Koncem října byl spolu s Lidovou solidaritou 
oblastním svazem Freiberg, realizován projekt 

„Společné setkání českých a německých seni-
orů“. Díky spolupráci s Biskupstvím Litoměřic-
kým a Diecézní a Farní charitou  Litoměřice, 
jsme mohli třicetičlenné delegaci německých 
přátel nabídnout přijetí panem biskupem Mons. 
Janem Baxantem v katedrále sv. Štěpána, a pro-
gram v pěkném prostředí domova pro seniory 
Na Pahorku. Akce se velmi líbila. Děkujeme.
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V listopadu navštívila paní ředitelka Oblast-
ní charity Most s doprovodem, sídlo Nadace 
Renovabis v bavorském Freising, kde bylo 
úspěšně jednáno o podpoře našeho projektu 
„Rekonstrukce komunitního centra Litvínov-Ja-
nov“. Současně jsme se na místě měli možnost 
blíže seznámit s Arcidiecézí München-Freising, 
prohlédnout si část historického sídla, které je 
nyní centrem církevního vzdělávání, a zhlédnout 
připravovanou zajímavou tradiční církevní akci.

V prosinci jsme společným setkáním v Marien-
bergu uzavřeli s partnerskou Základní školou 

Vévody Heinricha partnerský rok 2014 a naplá-
novali dětské akce pro rok 2015.  V doprovod-
ném programu byl navštíven tamní krušnohor-
ský vánoční trh a vánoční koncert.

Přeshraniční kontakty a přátelství obohacují 
naši práci, umožňují výměnu zkušeností, jakož 
i vzájemné poznávání kultury a tradice, všechny 
akce jsou medializovány a překládány do obou 
jazyků, a vedena je i dvojjazyčná kronika mezi-
národní spolupráce.

Přeshraniční projekty a aktivity

Zpráva z pověření sociálně právní ochrany dětí 2014

Sociálně aktivizační služba pro  
rodiny s dětmi Rozmarýnek v Mostě
Adresa:  P. Jilemnického 2459, 434 01 Most

 � Vyhledává děti, na které se sociální právní 
ochrana zaměřuje

 � Pomáhá rodičům při řešení výchovných 
nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě

 � Poskytuje poradenství rodičům při výchově 
a vzdělávání dítěte

 � Pořádá v rámci poradenské činnosti  
přednášky a kurzy na řešení výchovných, 
sociálních a jiných problémů souvisejících 
s péčí o dítě a jeho výchovu

Počet rodin ve spolupráci s OSPOD: 26 

Poměr práce v přirozeném prostředí rodiny 
(terénní): 80 %

Služba byla poskytována formou terénní: 
 � Každý den od 8:00-16:00 na předem stano-

veném místě.
 � A formou ambulantní: každé úterý v ul. P. 

Jilemnického 2459 od 8:00-12:00 (V rámci 
ambulantní části služby byl pro rodiny při-
praveny aktivity podporující rodinné vazby)

Sociální službu zajišťovalo 5 sociálních pracov-
nic na celé úvazky.

Pomáhali jsme rodinám vymanit se ze sociální izola-
ce, společně s rodiči jsme posilovali jejich rodičov-
ské kompetence, učili jsme rodiče trávit s dětmi čas 
při učení a společném efektivním trávení volného 
času.  Pomáhali jsme zachovat celistvost rodin, zpro-
středkovat rodičům kontakt s dětmi v ústavní péči.  

Spolupráce s OSPOD:
 � Účast na pravidelných schůzkách OSPOD 

a OCH Most
 � Účast na případových konferencích
 � Pravidelné (1x za měsíc) zasílání zpráv 

o spolupráci s rodinami
 � Individuální telefonická komunikace s refe-

rentkami
Služba byla financována z Ústeckého kraje 
v rámci veřejné zakázky  v rámci OPLZZ „ Podpo-
ra integrace romské komunity v Ústeckém kraji“. 

Výnosy: 2 093 774 Kč      
Náklady mzdové: 1 711 131 Kč
Náklady provozní: 382 643 Kč
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Zpráva z pověření sociálně právní ochrany dětí 2014

Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi Duchcov
Adresa: Husova 36, Duchcov

 � Vyhledává děti, na které se sociální právní 
ochrana zaměřuje

 � Pomáhá rodičům při řešení výchovných 
nebo jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě

 � Poskytuje poradenství rodičům při výchově 
a vzdělávání dítěte

Počet rodin ve spolupráci s OSPOD: 14

V Duchcově byla sociální práce poskytována 
formou terénní v přirozeném prostředí rodiny 
každý všední den od 8:00-16:00.

Sociální službu zajišťovali dva sociální pracovní-
ci na celé úvazky: Mgr. Lenka Podlogarová, Bc. 
Michaela Písecká, od června pak jako zástup za 
mateřskou dovolenou Bc. Lukáš Kouřimský.

Pomáhali jsme rodinám vymanit se ze sociální 
izolace, společně s rodiči jsme posilovali jejich 

rodičovské kompetence, učili jsme rodiče trávit 
s dětmi čas při učení a společném efektivním 
trávení volného času.  Pomáhali jsme zachovat 
celistvost rodin, zprostředkovat rodičům kontakt 
s dětmi v ústavní péči.  

V rámci ambulantní části služby byl pro rodiny 
připraveny aktivity podporující rodinné vazby. 

Spolupráce s OSPOD:
 � Účast na pravidelných schůzkách OSPOD 

a OCH Most.
 � Účast na případových konferencích
 � Pravidelné (1x za 2 měsíce) zasílání zpráv 

o spolupráci s rodinami.
 � Individuální telefonická komunikace s refe-

rentkami
Služba byla financována z Ústeckého kraje 
v rámci veřejné zakázky  v rámci OPLZZ „ Podpo-
ra integrace romské komunity v Ústeckém kraji“.

Výnosy: 916 044 Kč
Náklady mzdové: 755 479 Kč
Náklady provozní: 160 565 Kč

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi v Žatci  
a Podbořanech 
Adresa: Volyňských Čechů 329, Žatec 438 01
Doba poskytování: Každý den od 8:00-16:00
Počet rodin ve spolupráci s OSPOD: 29

 � Vyhledává děti, na které se sociální právní 
ochrana zaměřuje

 � Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo 
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

 � Poskytuje poradenství rodičům při výchově 
a vzdělávání dítěte

 � Pořádá v rámci poradenské činnosti 
přednášky a kurzy na řešení výchovných, 
sociálních a jiných problémů souvisejících 
s péčí o dítě a jeho výchovu.

Služba nabízí ambulantní a terénní řešení preven-
tivních opatření, které pomáhají rodinám v těžké 
životní situaci. Hlavním cílem je pomoc a podpora 
rodinám. Pomáhat rodinám vymanit se ze sociální 
izolace, společně s rodiči jsme posilovat jejich rodi-
čovské kompetence, učit rodiče trávit s dětmi čas při 
učení a společném efektivním trávení volného času.  
Pomáhat zachovat celistvost rodin, zprostředkovat 
rodičům kontakt s dětmi v ústavní péči.  Cílem je 
zjistit objektivní podmínky společenského prostře-
dí sociálně vyloučených lokalit Žatce a Podbořan, 
průzkumem zjistit nejčastější projevy sociálně pato-
logických jevů a jejich příčiny. Následně navrhnout 
a doporučit opatření v oblasti sociálního začleňování 
rodin. Dílčími cíli zamezit rozvoji sociálně patologic-
kého chování a jejich projevům
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Zpráva z pověření sociálně právní ochrany dětí 2014

Spolupráce s OSPOD:
 � Účast na pravidelných schůzkách OSPOD 

Žatec a OPOD Podpořany.
 � Účast na šetřeních v rodině
 � Účast na případových konferencích
 � Zasílání zpráv o spolupráci s rodinami.
 � Individuální telefonická komunikace s refe-

rentkami

Výnosy: 798 094 Kč
Náklady mzdové: 630 111 Kč
Náklady provozní: 167 983 Kč

Financováno z Individuálního projektu Ústecké-
ho kraje „Podpora integrace romské komunity  
v Ústeckém kraji“

Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi v Litvínově
Adresa:  Ruská 945, 436 01 Litvínov

 � Spolupráce s MěÚ Lítvínov – Oddělením 
sociálně právní ochrany dětí

Jedenkrát za měsíc probíhají společné schůzky, 
kde si vzájemně předáváme zjištěné nové infor-
mace a poznatky o klientech. Oddělení sociálně 
právní ochrany dětí nám nabízí spolupráci u rodin, 
u kterých je potřeba většího dohledu. Ve spoluprá-
ci s tímto úřadem jsme zváni na Případové konfe-
rence klientů, kde se řeší jejich situace. Schůzky 
se konaly v termínech: 21. 2. 2014, 21. 3. 2014, 
2. 5. 2014, 6. 6. 2014, 4. 7. 2014, 3. 10. 2014,  

6. 11. 2014 a 12. 12. 2014. Případová konference 
se konala 8. 8. 2014, kde se navrhovaly možná ře-
šení kontaktu syna s otcem na půdě MěÚ Litvínov, 
ve spolupráci se zástupci jiných organizací. 

Doba poskytování: Po – Pá 7,30 – 16,00
Počet rodin ve spolupráci s OSPOD: 57
Počet intervencí: 1326

Výnosy: 1 212 495  Kč
Náklady mzdové: 964 222 Kč
Náklady provozní: 248 273 Kč

Financováno z Individuálního projektu Ústecké-
ho kraje „Podpora integrace romské komunity 
v Ústeckém kraji“.
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HOSPODÁŘSKÁ BILANCE ZA ROK 2014

 VÝDAJE V tisících Kč
Spotřeba materiálu (nákup drobného vybavení, počítače, pomůcky a potřeby, kancelářské 
potřeby, PHM, atd.)

3 143

Spotřeba energie, vodné stočné, odpady 1 853
Opravy a udržování 641
Cestovné 481
Potraviny uživatelů služeb, konference 82
Ostatní služby (nájem, poštovné, telefonní poplatky, internet, školení, atd.) 4 136
Mzdové náklady 22 540
Zákonné sociální pojištění 7 222
Zákonné sociální náklady 86
Ostatní provozní a finanční náklady (silniční daň, ostatní daně a poplatky, atd.) 45
Odpisy 41
Úroky a poplatky bance 257
Poskytnuté dary a příspěvky 50
Jiné ostatní náklady 150
Náklady celkem 40 727
Tržby za vlastní výrobky 3 332
Dotace MPSV 13 755
Dotace Ústecký kraj 300
Dotace plnění veřejné zakázky Ústeckého kraje 10 761
Dotace Liberecký kraj 405
Ostatní dotace (ÚP, EU) 7 853
Dotace obce, města 3 310
Ostatní výnosy 1
Firemní dárci, drobní dárci, finanční a věcné dary, příspěvky a sbírky 1 265
Jiné ostatní výnosy 23
Výnosy celkem 41 005
Celkem zisk/ ztráta 278




