OBLASTNÍ CHARITA MOST

Výroční zpráva 2016

Mapa činnosti:

Úvodem

Vážení, předkládáme Vám Výroční zprávu Oblastní charity Most (také OchMost) za
r. 2016. Snahou je podat stručné a výstižné informace o sociální a humanitární činnosti
naší organizaci. Jsou podkladem ke statistickým údajům, ale i cestou spoluobčanům
nacházející se v nepříznivé životní situacikde a jak najít pomoc a rady, asistenci.
Oblastní charita Most je nestátní nezisková – církevní organizace. Poskytuje humanitární a sociální pomoc na území Ústeckého kraje a Libereckého kraje. Její střediska
a zařízení se v uplynulém roce nacházela v Mostě, v Chomutově, Litvínově a v Litvínově-Janově, v Jirkově, v Tanvaldu, v Žatci, v Duchcově, v Oseku u Teplic, v Zákupech a v Náhlově na Českolipsku.
Při pomoci bližním usilujeme o kvalitu našich služeb, abychom naplňovali legislativní požadavky ale i požadavky
prostého lidského porozumění k lidem nacházejícím se v nepříznivé životní situaci.
V roce 2016 jsme pomáhali většinou opakovaně a systematicky kolem čtyřem tisícovkám lidí.Od útlého dětského věku po seniorský věk. Ubytováním, odborným poradenstvím, asistencí, pečováním, sociální aktivizací, oblečením
i humanitární potravinovou pomocí. Oblastní charita Most svou činnost v roce 2016 realizovala v jedenácti sociálních
službách podle Zákona 108/2006 Sb., v 29 zařízeních. Převažují služby sociální prevence. V první polovině roku realizovala pět projektů podpořené EU. V organizaci pracuje přes jedno sto dvacet zaměstnanců a pomáhá 8 dobrovolníků.
Rok 2016 byl prvním rokem provozu Komunitního centra Litvínov-Janov. Dům byl rekonstruován v letech
2014-2015 za finanční podpory SROP – Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, projekt – reg. číslem
CZ.1.09/1.3.00/69.01139, Katolické nadace Renovabis, města Litvínova, Fondu hejtmana Ústeckého kraje a drobných
dárců. V roce 2016 jsme naplnili všechny ukazatele a indikátory, potřebné z pohledu udržitelnosti celé této velké invenstiční akce.
Děkujeme všem, kteří jste s námi v roce 2016 spolupracovali, přispěli finančně, materiálně i svou dobrovolnou
činností, podpořili nás svým přátelstvím a pomocí. Děkuji taktéž všem zaměstnancům Oblastní charity Most, jejichž úsilí
bývá nelehké. Spolu s nimi věřím, že se nám v oblasti pomoci bližnímu podařilo také letos přispět k tomu, aby svět okolo
nás byl o něco lepší...
					
Mgr. Eva Čenkovičová, ředitelka Oblastní charity Most
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Poslání, postavení, působnost
POSLÁNÍ

 Předškolní klub Zastávka (není součásti NZDM);
 Azylový dům pro ženy a muže;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka;
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;
 Pečovatelská služba.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ

Osek
 Azylový dům pro ženy a muže;
 Centrum „Rodina v tísni“ – Azylový dům pro matky s dětmi;
 Dům na půl cesty;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pastelka;
 Pečovatelská služba.

Pomoc bližním v nouzi bez ohledu na
jejich příslušnost k rase, národnosti
či náboženství a státní a politické příslušnosti.
Oblastní charita Most (dále jen OchM)
je samostatnou právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva a součástí Římskokatolické církve. Oblastní charita Most byla zřízena biskupem Litoměřickým 17. 2. 2000.
Zapsána je v rejstříku na Ministerstvu kultury. Sídlí v Mostě
a působí v litoměřické diecézi. Je územní složkou Diecézní
charity v Litoměřicích. Je členem Sdružení charita Česká
republika.

Orgány OchMost:

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

PŮSOBNOST
Most
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička;
 Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi Rozmarýnek;
 Pečovatelská služba;
 Asistenční služba u zdravotně postižených a seniorů;
 Odborné sociální poradenství;
 Terénní sociální a poradenská činnost v komunitách
ohrožených sociálním vyloučením;
 Nízkoprahové denní centrum.
Litvínov – Janov
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;
 Odborné sociální poradenství;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino;
 Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách;
 Mateřské centrum;
 Komunitní práce pro romské rodiny.
Chomutov a Jirkov
 Odborné sociální poradenství;
 Terénní sociální a poradenská činnost v komunitách,
ohrožených sociálním vyloučení;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro.
Duchcov
 Odborné sociální poradenství Duchcov;
 Noclehárna;
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Tanvald
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež;
 Odborné sociální poradenství;
 Ubytovna.
Žatec
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Zákupy
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Náhlov
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

DALŠÍ ČINNOSTI A PROJEKTY:







Tříkrálová sbírka;
Přeshraniční spolupráce;
Amare Roma;
Most k integraci;
Práce na Liberecku;
Sociální atlas – členství v sociální komisi Euroregionu
Krušnohoří;
 Charitní šatník.
Oblastní charita Most ve pracuje v Sociálně aktivizačních
službách pro rodiny s dětmi v Mostě, v Litvínově, v Duchcově a v Žatci a Podbořansku v na základě pověření k výkonu
sociálně právní ochrany dětí udělené KÚ Ústeckého kraje.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička

Taťána Sklenářová, DiS.
P. Jilemnického 2459/5, Most
+420 775 713 301, +420 775 713 300
sklenarova@charitamost.cz,
sovicka@charitamost.cz
Cílová skupina
Děti a mládež od 6 do 15 let.
Počet uživatelů v roce 2016:
Počet uživatelů – 82, počet intervencí – 6 791.
Provozní doba:
Po, St, Čt, Pá – 8:00–12:00, 13:00–17:00,
Út – 13:00 – 17:00
Popis sociální služby:
NZDM Sovička slouží pro děti od 6 do 15 let k smysluplnému trávení volného času, kde se děti budou cítit přátelsky
a bezpečně. Dopolední část služby – Dopoledne se snažíme připravovat předškoláky na zdárný zápis a úspěšné
vkročení do prvních ročníků základních škol. Pomáháme
dětem s osvojením hygienických návyků, znalostí a dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí prvního ročníku ZŠ
Vedoucí:
Adresa:
Tel.:
Email:

(úchop psacího náčiní, nácviku specifických dovedností.)
Odpolední část služby – Zde se nejprve uživatelé věnují
školní přípravě (píší domácí úkoly a s pomocí zaměstnanců
nebo praktikantek a dobrovolníků se doučují školní látku).
Po té se věnují předem připraveným aktivitám.
Poskytované služby:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – pobyt v zařízení, doučování, preventivní aktivity, volnočasové aktivity v klubu (řízené a neřízené, zážitkové aktivity, rozvoj specifických
dovedností. Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím – návštěva kulturních, sportovních a jiných společenských institucí, návštěva zařízení jiných sociálních služeb. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů.
Kapacita služby: Kapacita služby je 15 uživatelů.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, Statutární
město Most, Nadační fond Albert, Gumotex Automotive,
s.r.o., Úřad práce ČR, Tříkrálová sbírka, Pekařství Oertelt,
Fair Credit, Komerční banka – Nadace Jistota, NROS – Pomozte dětem, Potravinová banka Praha, Veřejnost.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozmarýnek

Vedoucí: Taťána Sklenářová, DiS.
Adresa:
P. Jilemnického 2457, 434 01 Most
Tel.:
+420 775 713 301
Email:
sklenarova@charitamost.cz
Cílová skupina
Rodiny s dítětem/dětmi od 3 do 64 let.
Počet uživatelů v roce 2016:
počet rodin – 90, počet intervencí – 3 924,
počet kontaktů – 3 134
Provozní doba:
Terénní forma – PO, ST, ČT, PÁ – 8:00–16:00,
Ambulantní forma – ÚT – 8:00–12:00
Formy poskytování sociálních služeb:
Terénní a ambulantní forma.
Kapacita služby
Okamžitá individuální kapacita služby je 5 uživatelů.
Cíl služby:
Obecným cílem služby je zejména pomoc cílové skupině
osob se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního
života. Pomoc je směřována na celou rodinu a to na základě
jejich individuálních potřeb a možností.
Lokality poskytování služby:
Most, Bečov Chanov

Popis sociální služby:
Služba je k dispozici pro rodiny s dětmi, které se ocitly
v dlouhodobé tíživé životní situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Tyto rodiny sociální pracovnice motivují ke
změně. Je zásadní, aby se rodiny na řešení problému spolupodílely. Sociální pracovnice převážně pracují v přirozeném
prostředí rodin. Služba úzce spolupracuje s Magistrátem
města Most s oddělením Odboru sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD).
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, Statutární
město Most,
Spolupráce:
Potravinová banka Praha
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Nízkoprahové denní centrum Most

Vedoucí:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Helena Fadrhonsová, DiS.
Jana Kříže 846/21, 434 01 Most
+420 775 713 249, +420 778 546 947
fadrhonsova@charitamost.cz
ndcmost@charitamost.cz

Cílová skupina:
Osoby bez přístřeší (muži i ženy).
Počet uživatelů, intervencí a kontaktů v r. 2016:
153 uživatelů, 5 232 intervencí, 4 680 kontaktů.
Provozní doba:
každý den, včetně víkendů a svátků od 7:00 do 15:00 hodin
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní, terénní.
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Popis sociální služby:
Posláním Nízkoprahového denního centra je poskytovat
lidem bez přístřeší, starším 18 let, individuální podporu
a pomoc při řešení jejich nepříznivé životní situace a snaží
se zmírňovat dopady s touto situací spojené.
Nízkoprahové denní centrum plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb
a následně zajišťuje a zprostředkovává služby podporující
stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, Statutární
město Most, Úřad práce ČR, dary a příspěvky od uživatelů.

Terénní programy Most

Vedoucí:
Helena Fadrhonsová, DiS.
Kontaktní adresa: Fr. Malíka 956/16a, 434 01 Most
Telefon:
+420 775 713 249
E-mail:
fadrhonsova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Příslušníci sociálně vyloučených lokalit města Mostu a jeho
spádových obcí.
Počet uživatelů, intervencí a kontaktů v r. 2016:
123 uživatelů, 448 intervencí, 3 253 kontaktů
Provozní doba:
Pondělí až pátek 8:00 – 16:00.
Formy poskytování sociálních služeb:
Sociální služba je poskytována terénní formou v přirozeném
prostředí uživatelů.
Popis sociální služby:

Posláním služby je vyhledat a pomáhat osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu
k běžnému způsobu života. Cílem služby je, aby uživatelé
získávali informace, podporu a kompetence pro řešení své
nepříznivé sociální situace. Informace, podpora a kompetence se týkají některé z následujících oblastí:
 Oblast zaměstnání
 Oblast bydlení
 Oblast financí a dluhové problematiky
 Oblast komunikace a styku s institucemi
 Oblast mezilidských vztahů
 Oblast vzdělávání
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Statutární město Most.
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Sociální poradna Most

Vedoucí:
Helena Fadrhonsová, DiS.
Kontaktní adresa: Fr. Malíka 956/16a, 434 01 Most
Telefon:
+420 775 713 249
E-mail:
fadrhonsova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Osoby v krizi.
Počet uživatelů, intervencí a kontaktů v r. 2016:
64 uživatelů, 82 intervencí, 15 kontaktů.
Provozní doba:
Středa, čtvrtek 8:00–16:00, pátek 8:00–12:00.
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Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní .
Popis sociální služby:
Posláním realizace služby je poskytování poradenské činnosti sociálně slabým či znevýhodněným členům společnosti, prostřednictvím ambulantní služby.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Statutární město Most, Úřad
práce ČR.

Azylový dům Osek

Vedoucí:
Mgr. Světlana Nikolova
Kontaktní adresa: K. H. Borovského 311, Osek, 417 05
Mobilní telefon: +420 417822161, +420 775 713 802
E-mail:
nikolova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Osoby bez přístřeší, muži a ženy od 18 do 80 let.
Počet uživatelů v roce 2016:
69 uživatelů, z toho 16 žen a 7 párů.
Provozní doba:
nepřetržitě, služby sociálního pracovníka
Po–Pá od 7:00 do 15:30
Formy poskytování sociálních služeb:
Pobytová.
Popis sociální služby:
Azylový dům pro muže a ženy v Oseku je zaměřen na:
 poskytnutí ubytování na přechodnou dobu lidem bez
přístřeší;

 sestavení plánu s každým uživatel na základě jeho
potřeb;
 pomoc při zajištění stravy, ošacení, hygienických
pomůcek;
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí;
 podpora uživatele při hledání bydlení a zaměstnání;
 možnost udržet si, či obnovit dovednosti potřebné pro
běžný způsob života díky aktivizačním činnostem;
 pomoc při řešení svých závazků u věřitelů;
 podpora při obnově příbuzenských či přátelských
vztahů;
 pomoc při zařizování úředních záležitostí,
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV ČR, Ústecký kraj, město
Osek, město Bílina, město Dubí, město Hrob, Statutární
město Teplice, město Košťany.
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Azylový dům Duchcov

Vedoucí:
Michaela Heidlbergerová, DiS.
Kontaktní adresa: Nádražní 555/9, 419 01 Duchcov
Telefon:
+420 417 533 124, +420 775 713 015
E-mail:
heidlbergerova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Muži a ženy bez přístřeší od 18 do 80 let.
Počet uživatelů v roce 2016: 86
Provozní doba: nepřetržitá
Formy poskytování sociálních služeb: pobytová
Popis sociální služby:
Posláním azylového domu v Duchcově je poskytnout osobám bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu. S každým uživatelem je na základě jeho individuálních potřeb
sestaven plán pro jeho znovu-začlenění do společnosti.
Tato služba je realizována za podpory:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV ČR, Ústecký Kraj, město Duchcov, město Bílina, Statutární město Teplice, město Košťany, Obec Zabrušany, Obec Jeníkov, město Háj u Duchcova,
město Dubí, pan Krajník, Elektro Karásek, Panlux s. r. o.,
Potravinová banka ČR.
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Příběh uživatele:
Jmenuji se Petr, brzy mi bude 48 let a dlouhá léta
jsem žil v Teplicích. Vyučil jsem se zedníkem, celý život
jsem pracoval a nikdy jsem nepociťoval žádné existenční
potíže. Má situace se změnila před pěti lety, kdy jsem přišel o práci. Zanedlouho jsem musel pronajatý byt opustit
a odstěhovat se na ubytovnu. Asi před třemi měsíci majitel
zjistil, že jsou v budově štěnice a většina obyvatel musela
své pokoje opustit. Známý mi doporučil Azylový dům Duchcov. Telefonicky jsem si domluvil schůzku se sociální
pracovnicí. Zaevidoval jsem se na ÚP a zařídil lékařské
potvrzení a ihned jsem mohl nastoupit. Sociální pracovnice se mnou sestavila individuální plán a pomáhá mi
hledat zaměstnání. Už mám naplánované první pracovní
pohovory a věřím, že alespoň při jednom budu úspěšný.
Poté bych si chtěl našetřit na malý podnájem v Teplicích
a začít žít tak, jak jsem byl zvyklý.

Centrum „Rodina v tísni“ – Azylový dům pro matky s dětmi

Vedoucí:
Michaela Zdzieblová, DiS.
Kontaktní adresa: Husova 305, 417 05 Osek
Telefon:
+420 417 530 813, +420 775 713 703
+420 778 532 956
E-mail:
zdzieblova@charitamost.cz
merhova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Matky ve věku od 18 let s nezletilými dětmi, těhotné ženy
a osoby pečující o nezaopatřené a nezletilé děti.
Počet uživatelek a dětí v roce 2016:
35 matek a 50 dětí.
Provozní doba: nepřetržitě
Forma poskytování sociální služby: pobytová
Popis poslání sociální služby:
Poskytnout matkám s dětmi, těhotným ženám bez přístřeší
ubytování na přechodnou dobu. Na základě individuálních
potřeb a možností je sestaven s uživatelkou plán pro její
znovu začlenění do společnosti.
Cíle služby:
 poskytnout přechodné ubytování;
 poskytnout podmínky pro zajištění osobní hygieny a stravy;
 podpořit uživatele při zvyšování orientace ve vlastních
právech a povinnostech;
 poskytnout individuální podporu a pomoc při řešení sociální situace uživatelky;
 podpořit uživatelky v začleňování do společnosti.
Kapacita služby: 30 lůžek
Příběh uživatelky:
Jmenuji se Kristýna a je mi 19 let. Vyrůstala jsem bez
otce pouze s mou matkou. Na základní škole jsem měla
spoustu problémů. Znáte ten pocit, když vás všichni přehlížejí a vy zůstáváte sami uprostřed davu? Když jsem přišla
domů, tak si mě moje matka nevšímala, jelikož měla jen
svůj virtuální svět. Ovládly jí fenomény dnešní doby, sociální sítě. Neměla jsem nikoho, komu bych se mohla svěřit.
Ve škole jsem byla neoblíbená, jelikož jsem nenosila značkové oblečení a neměla jsem peníze. Maminka nemohla
pracovat, jelikož byla těžce nemocná a pobírala invalidní
důchod. Cítila jsem se ztracená a začala jsem si budovat
respekt agresí a negativním chováním. Začala jsem chodit
za školu, kouřit, ve škole jsem ubližovala ostatním. Časem
ze mě začali mít spolužáci strach, a to vedlo k tomu, že si
mě všimla parta, která byla na škole vyhlášená. Já hloupá
byla šťastná, že konečně někam patřím. Začali jsme chodit
na akce, kde jsem se setkala s návykovými látkami. Ve
škole jsem spala na lavici, nerušila výuku a to bylo pro

učitele jasné znamení, že je něco špatně, a tak si pozvali
matku do školy. Když přišla domů, začala na mě křičet
a kontrolovat mě. Zrovna jsem byla pod vlivem omamných
látek a její chování mi bylo jedno. Odešla jsem z domova
a pobývala na nádraží a občas u „přátel“. Bylo po mně
vyhlášeno pátrání. Nakonec mě chytili a já za své chování
byla umístěna do výchovného ústavu do zletilosti. Říkala
jsem si, že je to jen pár měsíců, to nebude pro mě problém. Během umístění ve výchovném ústavu jsem zjistila,
že jsem gravidní. Problémem bylo to, že jsem nevěděla,
kdo je otcem.
Když jsem byla propuštěna z výchovného ústavu, první co mne napadlo, bylo navštívit matku. Ta mě vyhodila,
se slovy, že nejsem její dcera a že už mě nechce nikdy
v životě spatřit. Nevěděla jsem co dělat. Nakonec jsem
si vzpomněla na slova mé třídní učitelky, že existují různé sociální služby pro lidi, kteří se ocitnou v nežádoucí
sociální situaci. Vyhledala jsem azylový dům pro matky
s dětmi Centrum „Rodina v tísni“, který jsem následně po
telefonickém rozhovoru navštívila. Vzhledem k tomu, že
zařízení bylo pro mne nejblíže, nastoupila jsem do tohoto
azylového domu. Cítila jsem obrovskou úlevu, že mám zajištěné zázemí. Jsem šťastná, že malá Verunka se narodí
do tak příjemného prostředí, dokud jí nevytvořím opravdový domov. Pracovnice mi pomohly i s kontaktováním mé
matky. Ta mi odpustila a snaží se mi pomáhat.
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Centrum „Rodina v tísni“ – Dům na půl cesty

Vedoucí:
Michaela Zdzieblová, DiS.
Kontaktní adresa: Husova 305, 417 05 Osek
Telefon:
+420 417 530 813, +420 775 713 703
+420 778 532 956
E-mail:
zdzieblova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Dívky a chlapci do 26 let opouštějící školská zařízení pro
výkon ústavní péče.
Počet uživatelů v roce 2016: 86
Provozní doba: nepřetržitě
Formy poskytování sociálních služeb: pobytová
Popis sociální služby:
Poskytnout mladým dospívajícím do věku 26 let odcházejících ze zařízení pro výkon ústavní péče ubytování na pře-

chodnou 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;
 poskytnout podmínky pro zajištění osobní hygieny a stravy;
 poskytnout individuální podporu a pomoc při řešení sociální situace uživatele;
 podpořit uživatele v začleňování do společnosti.
Kapacita služby: 4 lůžka

Centrum „Rodina v tísni“ – Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež „Pastelka“

Vedoucí:
Michaela Zdzieblová, DiS.
Kontaktní adresa: Husova 305, 417 05 Osek
Telefon:
+420 417 530 813, +420 775 713 703
+420 778 532 956
E-mail:
zdzieblova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy.
Počet uživatelů v roce 2016: 36 dětí
Provozní doba:
Pondělí až pátek od 7:30 hodin do 16:00 hodin.
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Popis sociální služby:
Prostřednictvím realizovaných aktivit navazovat kontakt
s uživateli, usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu
v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.
Cíle služby:
 poskytnutí prostor a vhodných podmínek pro uživatele
k trávení svého volného času a realizování společensky
přijatelných volnočasových aktivit;
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 předcházet nebo snížit sociální nebo zdravotní rizika
související se způsobem života uživatelů cílové skupiny;
 prostřednictvím nabízených aktivit napomoci k lepší orientaci ve vztazích odehrávajících 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.
Kapacita služby: 15 dětí

Centrum „Rodina v tísni“ – Projekt „Made by“

Projekt pomáhá pochopit a lépe se orientovat matkám
z Azylového domu pro matky s dětmi Centrum „Rodina
v tísni“ v Oseku na trhu práce a na finančním trhu, pomáhá
jim sestavit si rozpočtový modul, naučil je zacházet správně
s penězi, dochází k sestavení výdajů a příjmů domácího rozpočtu, dozví se o pasivních a aktivních bankovních produktech, seznámí je s triky supermarketů, dozví se jak spořit
osobní finance, jak si poradit v oblasti ochrany spotřebitele,

naučí se základní právní písemnosti a soukromé žádosti,
pomůže jim nalézt vhodné zaměstnání.
Projekt je realizován výhradně za podpory nadace Terezy
Maxové Dětem.

Sponzoři a donátoři Centra „Rodina v tísni“
V roce 2016 Centrum „Rodina v tísni“ podpořili:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV ČR, Ústecký kraj, Nadace Terezy Maxové dětem, Statutární město Most, město Bílina, město Duchcov, město Osek, město Košťany, město Dubí a Statutární město Teplice. Dále obce Háj u Duchcova, Braňany,
Hrobčice, Jeníkov a Hrob. Také děkujeme za podporu Nadaci Čez a Nadaci Avast. Za materiální dar děkujeme Severní
energetické.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Duchcov

Vedoucí:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Lenka Podlogarová
Osecká 794/1, Duchcov
+420 778 005 957, +420 778 545 681
podlogarova@charitamost.cz
nzdmzastavka@charitamost.cz

Poslání:
Zlepšit způsob života dětí a mládeže z Duchcova, které se
ocitají v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací
ohroženi. Chce jim zajistit bezpečné zázemí pro smysluplné
trávení volného času lépe oproti ulici, chce rozvíjet jejich
zájmy. Služba je poskytována osobám anonymně.
Cíle:
 Podporovat sociální začlenění dětí a mládeže, které jsou
v nepříznivé životní situaci;
 Zajišťovat bezpečný prostor pro trávení volného času;
 Prostřednictvím nabízených aktivit zvyšovat sociální
i psychické schopností a dovedností cílové skupiny;
 Předcházet nebo snížit zdravotní rizika související se
specifickým životním stylem cílové skupiny;
 Podporovat uživatele ve vytváření vlastní identity a v překonávání obtížných životních událostí;
 Snížit sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování.
Cílová skupina:
Děti ve věku 6–15 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
Forma poskytování služby: ambulantní a terénní
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Provozní doba: pondělí až pátek od 13.00 do 18.00 hod.
Kapacita služby: 30 uživatelů
Počet uživatelů, intervencí a kontaktů v roce 2016:
184, 7 678, 1377
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy, Úřad práce Teplice, město
Duchcov, nadační fond Albert, Tříkrálová sbírka, NROS –
Nadace rozvoje občanské společnosti
Akce v roce 2016:
 Pětidenní vzdělávací a preventivní výjezd ve Skalici u Žitenic.
 Návštěva kulturních zařízení (divadlo, kino, výstavy)
a sportovních zařízeních (sportovní hřiště, 3D bludiště
v korunách stromů, discgolfové hřiště…);
 Pořádání pravidelných motivačních a vzdělávacích soutěží;
 Pořádání společenských akcí (Den matek, Den dětí,
Halloween, Velikonoční a vánoční besídka);
 Tříkrálová sbírka;
 Zprostředkování praxe studentům UJEP.
Poděkování:
Jmenuji se David a chodím do NZDM Zastávka už
dlouho. Potřeboval jsem pomoci s přípravou do školy
a najít vhodný učňovský obor. Klíčová pracovnice mi pomohla vypsat přihlášku a zápisový lístek. Budu chodit do
školy v místě bydliště, aby si to moje rodina mohla dovolit.
Jsem rád, že budu ve vzdělávání pokračovat.

Odborné sociální poradenství Duchcov

Vedoucí:
Michaela Heidlbergerová, DiS.
Kontaktní adresa: Tyršova 558/11, 419 01 Duchcov
Telefon:
+420 775 713 015, +420 778 470 529
E-mail:
heidlbergerova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Muži a ženy od 18 let v nepříznivé sociální situaci.
Počet uživatelů v roce 2016: 226
Provozní doba:
Pondělí a středa (7:30 – 16:00), pátek (7:30 – 12:00).
Čtvrtek (7:30 – 16:00) – pouze dluhové poradenství.
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Popis sociální služby: Cílem odborného sociálního poradenství je poskytování informací potřebných k předcházení
a nápravě nepříznivé sociální situace uživatele. Poradenství zpravidla zahrnuje zprostředkování kontaktu s různými
institucemi či službami (ÚP ČR, ČSSZ, lékaři, školy, DPS),
poradenství v oblasti zaměstnanosti, bytové problematiky,
sociálních dávek či dluhů. Zahrnuje také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních
záležitostí. Služba je poskytována bezplatně a diskrétně.
V rámci Odborného sociálního poradenství poskytujeme
také dluhové poradenství. Pracovnice sídlí na stejné adrese, jako Odborné sociální poradenství a zabývá se oddluže-

ním. Služba funguje od 1. 7. 2016. Po telefonické domluvě
si můžete domluvit schůzku vždy pouze na čtvrtek a to od
7:30 – 16:00 na tel. čísle 778 470 529.
Příběh uživatele:
Jmenuji se Olga a do Duchcova jsem se přestěhovala
z Českých Budějovic. Hned po nastěhování jsem ztratila
občanský průkaz. Nevěděla jsem, jak mám tuto situaci
řešit, ale naštěstí mi známá, která službu také využívá, poradila, ať navštívím OSP. Sociální pracovnice mi pomohla
se zařízením nových dokladů, pomohla mi podat žádost
o MOP, díky které jsem mohla uhradit poplatky spojené
s jejich ztrátou. Myslím, že OSP je pro občany velmi prospěšná služba.
Tato služba byla v r. 2016 realizována
za podpory: Ústecký kraj z rozpočtu MPSV,
Ústecký kraj, město Duchcov.

Noclehárna Duchcov

Vedoucí:
Michaela Heidlbergerová, DiS.
Kontaktní adresa: Nádražní 555/9, 419 01 Duchcov
+420 417 533 124, +420 775 713 015
Telefon:
E-mail:
heidlbergerova@charitamost.cz
Cílová skupina: muži a ženy bez přístřeší od 18 – 80 let
Počet uživatelů v roce 2016: 58
Provozní doba:
po celý týden (včetně víkendu) od 20:00 do 8:00.
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Popis sociální služby:
posláním noclehárny Duchcov je poskytnutí komplexní, odborné a dlouhodobé podporu osobám v nepříznivé životní
situací, která je spojena se ztrátou bydlení nebo sociálního
zázemí a kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Služba poskytne osobám podmínky pro důstojné přenocování
a vykonání základní osobní hygieny. Uživatel služby má také

možnost využít bezplatného sociálního poradenství, které
zahrnuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.
Tato služba je realizována
za podpory: Ústecký kraj
z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov

Vedoucí:
Jindřiška Vojtková, Dis
Kontaktní adresa: Tyršova 11, Duchcov
Telefon:
+420 775 713 932
E-mail:
vojtkova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci,
která by měla negativní vliv na vývoj a výchovu dítěte.
Počet uživatelů v roce 2016:
28 uzavřených smluv, celkový počet osob v rodinách 132,
z toho 85 dětí.
Uskutečněno:
2 494 půlhodinových intervencí a 127 kontaktů do třiceti
minut.
Provozní doba: pondělí – pátek; 8:00–16:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb: terénní
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Popis sociální služby:
Terénní sociální služba, která podporuje rodiny s dítětem
nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé
sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dětí. Rodiny, které
nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období,
podporujeme, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli.
Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, město Duchcov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Domino“

Vedoucí:
Kristián Drapák
Kontaktní adresa: ul. Janovská 122, 435 42 Litvínov
Telefon:
+420 603 148 127
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Cílová skupina:
Děti a mládež od 6–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Okamžitá kapacita:
28 dětí
Počet uživatelů v roce 2016: 252
Kontaktů celkem: 431
Intervencí cekem: 5323
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantně, terénně
Provozní doba: zařízení je otevřeno každý všední den od
13:00 do 19:00 hod.
Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino se zaměřuje na děti školního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí v oblasti Litvínov – Janov. Navštěvují jej především
děti z rodin s nejnižšími příjmy. Tento NZDM funguje již od
roku 2009. V roce 2016 došlo k přestěhování NZDM Domino do zrekonstruované budovy, kde dříve byla speciální
škola. Zde je připraveno široké spektrum aktivit a možností
pro uživatele služby.
Cíle:
 vytváření bezpečného, přátelského a motivujícího 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 snižovat riziko výskytu sociálně patologických jevů u klientů;
 rozvíjet nadání a schopnosti klientů;
 zvládat a minimalizovat problémy klientů ve škole.
Pravidelné činnosti klubu jsou obohaceny organizováním
jednorázových akcí a aktivit pro děti i jejich rodiče.
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2016 finančně i materiálně podporovali a spolupracovali s námi:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV ČR, Ústecký kraj, město Litvínov, Federace potravinových bank , Společnost Hájek 39,
Společnost Nestlé, společnost Billa podpora ve formě sladkostí na Mezinárodní den dětí a Mikulášské nadílky, Tron
s.r.o – minerální vody, AIR PRODUCTS – Ústecká komunitní
nadace „Nejsme na to sami“, Nadace Terezy Maxové dětem
– hračky, oblečení pro uživatele.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Khamoro“

Vedoucí:
Kristián Drapák
Kontaktní adresa: ul. Jiráskova 5338, 434 03 Litvínov
Chomutov
+420 724 394 382
Telefon:
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Cílová skupina:
Děti a mládež od 6–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
Kapacita: 15 dětí
Počet uživatelů v roce 2016: 214
Kontaktů celkem: 76
Intervencí cekem: 4 941
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantně, terénně
Provozní doba: každý všední den od 13:00 do 18:00 hod.
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Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro se zaměřuje na děti školního věku ze sociálně znevýhodněného
prostředí města Chomutova Navštěvují nás především děti
z rodin, které jsou sociálně znevýhodněny, a 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.
Cíle:
NZDM Khamoro je dětem a mládeži zabezpečit podporu
pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací
způsobu jejich života, zvýšení sociálních schopností a dovedností, posilování motivace vzdělávat se, smysluplné
trávení volného času, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí, podporovat 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 jiného postavení.
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2016 podporovali a spolupracovali s námi:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV ČR, město Chomutov, Ústecký kraj, Federace potravinových bank, Společnost Hájek
39, Společnost Nestlé, Společnost Billa podpora ve formě
sladkosti na Mezinárodní dne dětí a Mikulášské nadílky,
Tron s.r.o, Nadaci Terezy Maxové dětem – hračky, oblečení
pro uživatele, Nadace konto bariery – vybavení do herny
pro děti a mládež.

Středisko „Společné soužití“ – Terénní programy

Vedoucí:
Kristián Drapák
+420 775 713 220
Telefon:
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Provozní doba: každý všední den od 8:00 do 16:00 hod.
Počet uživatelů za r. 2016: 147, Ženy: 90, Muži: 51
Kontaktů celkem: 799
Intervencí cekem: 1 334
1. Kontaktní adresa terénních programů
17. Listopadu 5461, 430 04 Chomutov, Tel.: 775 713 219
2. Kontaktní adresa terénních programů
Zahradní 5321, 430 05 Chomutov registrována od 1. 8. 2012
Tel.: 775 713 219
3. Kontaktní adresa terénních programů
Janovská 122, 435 42 Litvínov –Janov, Tel.: 775 713 936

Působnost:
Terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů na území
měst Litvínov, Chomutov a Jirkov.
Popis služby:
Služba je zaměřena na osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, osoby žijící v nepříznivé sociální
situaci. Pomoc je směrována tak, aby uživatelé získávali informace, podporu a kompetence pro řešení své nepříznivé
sociální situace hlavně v oblasti bydlení, zaměstnání, komunikace s institucemi, vzdělávání, mezilidské vztahy.
Donátoři a spolupracující instituce:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, město Litvínov,
město Chomutov, město Jirkov, Federace potravinových
bank, Společnost Hájek 39, Společnost Nestle, Společnost
Billa,Tron s.r.o., Nadaci Terezy Maxové dětem.

Středisko „Společné soužití“
Projekt „Terénní a sociální práce v rodinách“

Vedoucí:
Kristián Drapák
+420 775 713 220
Telefon:
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Místa poskytování pomoci:
Chomutov, Jirkov, Litvínov – Janov
Cílová skupina: Děti a mládež a rodiny s dětmi
Kapacita projektu: 50 dětí a 18 rodin
Počet uživatelů v roce 2014 – 2015:
50 dětí a 20 rodin z řad uživatelů
Doba realizace projektu: 1. 3. 2016 – 31. 1. 2017
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantně, terénně
Cíl projektu:
Cílem projektu je preventivně předcházet rozdělením rodiny
vzhledem k neutěšenému sociálnímu stavu. A popořit rodiny

v jejich krizových situacích ve formě materální pomoci pro
překlenutí tížívé sociální finanční situace. Dílčím cílem je
zlepšení vztahů mezi rodinami a jedinci žijícími v dané komunitě, podpora a pomoc při zlepšování prostředí, prevence sociálně patologických jevů.
Děkujeme Nadaci Terezy Maxové za finanční podporu
a spolupráci.
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Odborné sociální poradenství Chomutov I+II

Kristián Drapák
+420 775 713 219
drapak@charitamost.cz
17. Listopadu 5461, Chomutov
Telefon: +420 775 713 219
Počet uživatelů za r. 2016:
202, z toho 162 ambulantní a 40 terénní poradenství
Kontaktu celkem: 338
Intervencí cekem: 431
Provozní doba ambulantní formy poskytování:
Pondělí: 8:00 – 12:00
– ambulantní forma Chomutov, 17. listopadu 5461
Pondělí: 13:00 – 17:00
– ambulantní forma Chomutov – Jirkov, Zahradní 5321
Čtvrtek: 8:00 – 12:00
– ambulantní forma Chomutov – 17. listopadu 5461
Čtvrtek: 13:00 – 17:00
– ambulantní forma Chomutov – Jirkov, Zahradní 5321
Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů – 1 okamžitá kapacita
Provozní doba terénní formy poskytování:
Středa: 8:00 – 12:00
– terénní forma Chomutov – 17. listopadu 541
Středa: 13:00 – 17:00
– terénní forma Chomutov – Jirkov Zahradní 5321
Vedoucí:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní adresa:

Pátek: 8:00 – 12:00
– terénní forma Chomutov – 17. listopadu 5461
13:00 – 17:00
– terénní forma Chomutov – Jirkov Zahradní 5321
Působnost:
terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů na území
měst Chomutov, Jirkov.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou sociálně slabí občané, zejména ze
sociálně vyloučených lokalit Jedná se o skupiny obyvatel,
u kterých dochází ke kumulaci problémů.
Donátoři a spolupracující instituce:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, město Chomutov, město Jirkov, Federace potravinových bank, Společnost Hájek 39, Společnost Nestlé, Společnost Billa podpora ve formě sladkosti na Mezinárodní dne dětí a Mikulášské
nadílky, Tron s.r.o., Nadaci Terezy Maxové dětem – hračky,
oblečení pro uživatele

Odborné sociální poradenství Chomutov I+II
Projekt „Sociální poradenství v terénu“

Vedoucí:
Kristián Drapák
Telefon:
+420 775 713 220
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Místa poskytování pomoci:
Chomutov, Jirkov, Litvínov – Janov
Cílová skupina: Děti a mládež a rodiny s dětmi
Kapacita projektu: 40 dětí a 15 rodin
Počet uživatelů v roce 2016:
40 dětí a 15 rodin z řad uživatelů
Doba realizace projektu: 1. 11. 2016 – 31. 12. 2016
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantně, terénně
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Cíl projektu:
Cílem projektu bylo poskytování sociálního poradenství
a preventivně předcházet rozdělením rodiny vzhledem k neutěšenému sociálnímu stavu a podpořit rodiny v jejich krizových situacích a tíživé sociální finanční situace v doprovodu
s odborným vedením a asistence terénních a sociálních
pracovníků. Pomoc těmto rodinám a jejich dětem je nabízena tak, aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími metodami pomoci. Dílčím cílem je zlepšení vztahů mezi rodinami
a jedinci žijícími v dané komunitě, podpora a pomoc při
zlepšování prostředí, prevence sociálně patologických jevů.
Děkujeme Nadaci Terezy Maxové za finanční podporu
a spolupráci.

Odborné sociální poradenství Chomutov I+II
Projekt „NEJSME NA TO SAMI“

Vedoucí:
Kristián Drapák
Telefon:
+420 775 713 220
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Místa poskytování pomoci: Litvínov – Janov
Cílová skupina: Děti a mládež a rodiny s dětmi
Kapacita projektu: 30 dětí a 8 osob
Počet uživatelů v roce 2016: 30 dětí a 8 uživatelů
Doba realizace projektu: 1. 11. 2016 – 31. 12. 2016
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantně, terénně
Do realizace projektu bylo zapojeno několik jednotlivců,
rodin z prostředí Janovského sídliště. (8 osob). V rámci realizace probíhala pravidelná depistáž v sociálně vyloučených
lokalitách, kde pracovník Terénních programů vstupoval do
rodin či k jednotlivcům a pomáhal těmto osobách v tíživých
životních situacích zapojit se znovu do sociálního života
a také zlepšovat kvalitu životní úrovně v rodinách. Pomoc
se nejčastěji týkala těchto oblastí spolupráce: Zlepšení
finanční situace, hledání zaměstnání, zlepšení kvality bydlení, zprostředkování služeb, jednání s veřejnou správou
či jinými institucemi ve prospěch uživatelů služby, dluhová
problematika (zadlužení, splátkové kalendáře), zajištění lékařské péče aj.
Byl realizován workshop pod vedením sociálního pracov-

níka v terénních programech na téma: Životopis. Který byl
zaměřen především na cílovou skupinu nezaměstnaných
osob, která velmi často nemá přehled, jak může v pracovním životě uspět na trhu práce. Setkání proběhlo v klidném
prostředí v KC Litvínov – Janov, kde bylo téma vysvětleno
formou přednášky V zařízení NZDM byly realizovány besedy
pro děti (30 dětí) na různá témata ve spolupráci s Městskou
policií například: Drogy, vliv výchovy a party, návykové látky,
šikana. Je velmi důležité aktivně a pozitivně působit na děti
ze sociálně vyloučených lokalit a předcházet tím rozšiřování
negativních patologických jevů ve společnosti. Děti se na
pravidelných besedách dozvědí nové informace o daném
tématu a mohou tak být pozitivně ovlivněny do dospělosti
Děkujeme Ústecké komunitní AIR PRODUCTS kteří v roce
2016 náš projekt podpořili v částce ve výši 30 000 Kč,
kteří nás podporovali a spolupracovali s námi.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Litvínov

Vedoucí:
Bc. Alena Lencová, DiS.
Sociální pracovník: Štiková Jana, DiS.
Vodičková Jana, DiS.
Lonská Michaela, DiS.
Kontaktní adresa: Janovská 122, Litvínov 8
+420 775 713 304
Telefon:
E-mail:
lencova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Rodiny s dětmi žijící v nepříznivé sociální situaci
Počet uživatelů: 55 rodin, 269 uživatelů
Provozní doba terénu i ambulance:
Pondělí až čtvrtek 7:30-16:00, pátek 7:00-15:30
Formy poskytování: ambulantní, terénní
Popis sociální služby
Jsme terénní a ambulantní sociální služba, která podporuje
rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy
apod.). 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 přirozeném prostředí rodiny.
Sponzoři a donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Horní Jiřetín, Úřad práce, Úřad vlády České
republiky
Příběh klienta:
Jmenuji se XXX a pomoc služby jsem vyhledala,
když odešel můj manžel od rodiny a zanechal mne se 4
dětmi. Nevěděla jsem kudy kam. Se sociální pracovnicí
jsme podaly žádost o rozvor a návrh na úpravu výchovy
a výživy, dále mi moc pomohla s dávkami, vůbec jsem
tomu nerozuměla – dříve všechno vyřizoval manžel. Byla
jsem na dně. Sociální pracovnice mi moc pomohla, cho-
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dila jsem s dětmi na aktivizační činnosti – vyráběly jsme
různé výrobky a dárečky, společně jsme si hrály, bavilo to
mě i děti. Paní sociální mi našla školku pro mladší děti
a pomohla mi s hospodařením, než jsme vše zařídily. Dnes
už jsem samostatná a pomoc potřebuji jen ve výjimečných
případech. Děti jsou spokojené a já také. Moc mi charita
pomohla, děkuju.
Sociálně právní ochrana dětí
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Janov mají
přiděleno Krajským úřadem Ústeckého kraje pověření
k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V roce 2016 bylo
v rámci spolupráce s OSPOD podpořeno 15 rodin s 54 dětmi v těchto oblastech:
 ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho
jmění,
 působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
V rámci pověření k výkonu dochází k pravidelnému setkávání pracovníků SAS a pracovníků OSPOD MÚ Litvínov
a vzájemné informovanosti a spolupráci ku prospěchu dětí
potažmo rodin
Činnosti vykonávané v rámci pověření:
 vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana
zaměřuje;
 pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
 poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům
při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně
postižené;
 pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou;
 činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku.

Sociálně rehabilitační programy

Vedoucí:
Bc. Alena Lencová, DiS.
Klíčový pracovník: Jana Helebrantová, DiS.
Kontaktní adresa: Janovská 122, Janov
Telefon:
+420 775 713 304
E-mail:
lencova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Osoby v krizi, mladí dospělí (19–26 let),
dospělí (27–64 let), mladší senioři (65–80 let).
Počet uživatelů: 80
Provozní doba:
Pondělí až čtvrtek 7:30–16:00, pátek 7:00–15:30
Formy poskytování: ambulantní, terénní
Popis sociální služby:
Posláním Odborného sociálního poradenství, v ulici Janovská č. p. 122 v Litvínově – Janově je – ambulantní anebo
terénní formou, za pomoci profesionálních a efektivních
činností zlepšit aktuální sociální situaci uživatele služby,
snižovat míru sociálního vyloučení a chudoby jednotlivců
a rodin, nebo alespoň prohlubování tohoto stavu zamezit.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Úřad práce ČR.
Příběh uživatele
Pan J. G. se dostavil do poradny koncem srpna 2016
s tím, že se v nedávné době přistěhoval z Liberce, nikoho
zde nezná a potřebuje pomoci s vyhledáním středního odborného učiliště pro svého syna. Společně jsme sestavili

přehled středních škol nabízející obory, o které by měl jeho
syn zájem. Tyto školy jsme posléze společně kontaktovali,
zda by měly volné místo v učebních oborech. Postupně
jsme navázali kontakt se čtyřmi školami s vyhovujícím
zaměřením a volné místo pro syna pana J. G. jsme skutečně nalezli. Uživateli byl předán lístek k zápisu (za Ústecký
kraj), formulář k lékařské prohlídce a byl poučen o dalších
krocích (lístek k zápisu je třeba vyplnit a odeslat poštou,
dále je potřeba zajít k lékaři a vyplněný formulář odevzdat
do školy).
Pan J. G. se následně dostavil v průběhu září 2016,
kdy přišel sociálnímu pracovníkovi oznámit, že jeho syn
úspěšně nastoupil do 1. ročníku odborného učiliště, poděkoval za spolupráci, pomoc s vyhledáním učebního oboru
a zprostředkování komunikace se školou.

Asistenční centrum pro Romy

Vedoucí:
Bc. Alena Lencová, DiS.
Klíčový pracovník: Denisa Kratochvílová
Jana Kloboučková
Kontaktní adresa: Janovská 122, Janov
Telefon:
+420 775 713 304
E-mail:
lencova@charitamost.cz
Cílová skupina: romské ženy, romské ženy s dětmi
Počet uživatelů: 30
Provozní doba: PO–ČT 7:30–16:00, PÁ 7:00–15:30
Formy poskytování: ambulantní, terénní
Popis projektu: Projekt Asistenční centrum pro Romy je
zaměřen na podporu a pomoc Romům, jak přímo v komunitě ohrožené sociálním vyloučením, tak prostřednictvím

činností prováděných v asistenčním centru umístěném
v budově Komunitního centra v Janově. Kluby pro ženy:
levné vaření, fungování rodiny, péče o děti, pracovní dovednosti, vzdělávací aktivity. Minikurzy sociální integrace:
základy PC, sociální dovednosti, finanční gramotnost,
tvůrčí dílny a zapojení do pořádání akcí Komunitního
centra Janov pro děti.
Sponzoři a donátoři: Ústecký kraj z rozpočtu MPSV ČR,
Úřad vlády České republiky. Ústecký kraj, město Horní
Jiřetín, Úřad práce ČR.
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Rodinné centrum Petrklíč

Vedoucí:
Bc. Alena Lencová, DiS.
Pracovník
aktivizačních
činností:
Renáta Smoláková
Kontaktní adresa: Janovská 122, Janov
Telefon:
+420 775 713 304
E-mail:
lencova@charitamost.cz
Cílová skupina
rodiče (prarodiče) s dětmi – dospělí ve věku 18 a více let
a děti ve věku od 0 do 12 let.
Počet uživatelů:
79 rodin. Z toho bylo 65 matek, 9 otců, 4 babičky a jeden
dědeček. Pravidelně docházelo 8 rodin. Dětí bylo celkem
137. Největší počet dětí byl ve věku 4–7 let, dále 0–3 roky
a nejmenší počet docházejících dětí byl ve věku 8–13 let.
Provozní doba:
Pondělí až čtvrtek 7:30–16:00, pátek 7:00-–15:30
Formy poskytování: ambulantní, terénní
Aktivity projektu: informační, poradenské a vzdělávací
Nabídka služeb: volná herna, posezení, vzdělávací aktivity,
besedy, poradenství, v době besed a poradenství zajištěno
hlídání dětí.
Popis projektu:
Projekt, Preventivní programy v Rodinném centru Petrklíč,
je zaměřen na podporu služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Realizované aktivity posilují rodičovské kompetence, zkvalitňují rodinné vztahy, podporují
rodiny s dětmi v péči a výchově o ně.
Sponzoři a donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor Rodina, Ústecký kraj – odbor Rodina, Úřad práce ČR, Ústecký kraj, firma
Gumotex.
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Příběh klienta:
Jmenuji se Lída a pár měsíců po porodu jsem doma
zažívala ponorku. Eliška je úžasné, akční a spokojené dítě.
Manžel si sice po návratu z práce užívá mé povídavé, ale
to jen večer. Jsme v Janově nově přistěhovaní, tudíž tu
nikoho neznám. Aktivně jsem se seznámila se sousedkami, ale nestačilo mi to. Hledala jsem nejen společnost, ale
i rady zkušených maminek a i možnost něco sama dělat
jiného než se starat o Elišku a domácnost. Proto jsem
jednoho dne zasedla k internetu a začala v okolí hledat Rodinná centra a podařilo se. Našla jsem Rodinné centrum
Petrklíč v Komunitním centru Janov, které mám dokonce pár kroků od domova. No a tak to začalo. Seznámení
s maminkami, které mají stejně staré děti a předávání zkušeností. Rychle jsme se začlenily a doučily se kolektivním
hrám. Naučily se nová říkadla a písničky, pohybové hry
apod. Pravidelná docházka nám změnila život. Semináře
a kurzy pořádané v RC Petrklíč zaručují kvalitu podaných
informací. Měla jsem možnost navštívit několik kurzů
v zaměřující se na péči o dítě. Teorie spolu s názornými
ukázkami z praxe mi napomohly k většímu rozhledu v této
oblasti, což jsem následně zúročila v péči o Elišku. Těším
se vždy na další vzdělávání, které zpestří rodičovskou dovolenou. Přínosem Rodinného centra Petrklíč pro mě bylo
seznámení s mnoha maminkami v podobné situaci z okolí, nalezení programu a aktivit pro sebe a svou Elišku. Naučila jsem se rozdělit čas mezi práci a rodinu a zjistila jsem,
že jsem schopná i s dítětem zvládat další věci. Rodinné
centrum Petrklíč mi pomohl překonat propast sociálního
vyloučení související se zásadní změnou životního stylu
(celodenní péče o miminko a domácnost, ztráta kontaktů
s prací, kolegy, omezené možnosti společenského vyžití).
Zapojení do činnosti mi pomáhá být spokojenou matkou
a partnerkou.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kotva v Tanvaldu

Garant:
Kristián Drapák
Vedoucí sociální
pracovník:
Bc. Michaela Lochmanová, DiS.
Kontaktní adresa: Hlavní 1309, 468 51 Tanvald–Smržovka
Telefon:
+420 603 148 127
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Cílová skupina
děti a mládež ve věku 6–26 let ohrožení společensky nežádoucími jevy
Počet uživatelů v roce 2016:
(uživatelů, intervencí a kontaktů)
 Počet dnů, v nichž bylo zařízení otevřeno: 248
 Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení pracovalo: 59
 Počet intervencí realizovaných s uživatelem či v jeho prospěch: 6377
Formy poskytování sociálních služeb:
terénní a ambulantní
Popis sociální služby:
Cílem naší práce je motivovat uživatele v dosažení jejich cílů
a pomoci jim překonávat překážky, které se jim postaví do

cesty. Je pro nás důležité nalézt s dětmi takový cíl spolupráce, jehož splnění je reálné, aby si uživatel dokázal uvědomit,
čeho dosáhl a také, že jeho schopnosti se v průběhu naplňování dílčích cílů značně rozšířili.
Základem práce s uživateli je definování jejich potřeb
a vytváření takového prostředí, aby tyto potřeby mohli být
saturovány.
Preventivní programy v Nízkoprahu
Naše nízkoprahové zařízení se snaží připravovat pro své
uživatele programy, který mají edukační charakter, ale realizace programů je koncipována volnou formou. V našem
nízkoprahu již několik let spolupracujeme se zástupci městské policie, kteří do zařízení přicházejí plánovaně a vždy
s určitým typem informací, které chtějí uživatelům předat.
Tato setkání jsou vždy hojná a jak uživatelé, tak zástupci policie získávají společnou interakcí informace o možnostech
dalšího rozvoje spolupráce.
Sponzoři a donátoři:
Liberecký kraj z rozpočtu MPSV ČR, Úřad práce Jablonec
nad Nisou, město Tanvald, Potravinová banka Liberec o. s.

Potravinová banka Liberec o. s.
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Sociální poradna Tanvald

Garant:
Kristián Drapák
Vedoucí sociální
pracovník:
Bc. Michaela Lochmanová, DiS.
Kontaktní adresa: Hlavní 1309, 468 51 Tanvald–Smržovka
Telefon:
+420 603 148 127
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Cílová skupina
Osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených lokalitách, osoby, které vedou rizikový způsob
života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Počet uživatelů v roce 2016:
(uživatelů, intervencí a kontaktů)
 Počet dnů, v nichž bylo zařízení otevřeno: 148
 Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení pracovalo: 49
 Počet intervencí realizovaných s uživatelem či v jeho prospěch: 772
 Počet pracovníků v zařízení/počet úvazků v zařízení: 2/0,4
Provozní doba:
Pondělí, středa a pátek od 8:00 do 10:00 hodin.
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní

Popis sociální služby: Základním prvkem při spolupráci uživatele a pracovníka služby je spolupráce uživatele při naplňování jeho cílů. I přesto, že některé jednotlivé kroky k dosažení
cíle jsou závislé na pracovníkovi služby (telefonický kontakt
s ubytovacími zařízením, s nimiž pravidelně spolupracujeme,
telefonický kontakt s oddělením sociální práce a sociálních
služeb), vždy je to uživatel, který musí učinit poslední krok
v realizaci cíle – sám např. dorazit na ubytovnu a realizovat pohovor s tamějšími zaměstnanci, nebo navštívit právě oddělení
sociální práce a sociálních služeb a o své situaci zde pohovořit
s příslušným pracovníkem. Motivace uživatelů a jejich zájem
na zlepšení své situace je možností, jak získat nové kompetence a dovednosti, které uživateli, pokud se dostane opětovně do
podobné situace, umožní jí lépe a sám zvládnout.
Sponzoři a donátoři:
Liberecký kraj z rozpočtu MPSV ČR, město Tanvald, Potravinová banka Liberec o. s.

Potravinová banka Liberec o. s.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zákupy

Garant:
Kristián Drapák
Vedoucí:
Radek Chmel
Kontaktní adresa: Mimoňská 203, 471 23 Zákupy
Telefon:
+420 775 889 731
E-mail:
chmel@charitamost.cz
Cíle a způsoby poskytování služeb:
Posláním nízkoprahového 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 svého volného
času, poskytovat informace, pomoc a podporu v jejich
obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy
se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi
vrstevníky apod.) a tak ovlivňovat kladně jejich životní styl
a hodnoty, to vše dle jejich individuálních potřeb.
Cílová skupina:
Děti, mládež a mladí dospělí ve věku od 6 do 26 let, žijící v některém z území obcí Ralska, kteří zažívají nepříznivé sociální
situace. Např. problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, šikana, záškoláctví, nezaměstnanost, dluhová
problematika), problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté
stěhování, nízká životní úroveň rodiny, neplnění základních
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rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se
sourozenci), vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem,
s autoritami, problémy s přijetím sebe sama), experimentování
s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana
či jiné tvrdé drogy, patologické hráčství), a dal.
Počet uživatelů v roce 2016: 40 uživatelů, 7128 intervencí
Provozní doba: ambulantní forma Po–Pá 12:00–18:00,
terénní forma Po–Pá 13:00–17:00 - na základě předchozí
domluvy s uživateli
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Okamžitá kapacita zařízení: 10 uživatelů
Popis sociální služby: kontaktní práce, informační servis,
poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Sponzoři a donátoři: Liberecký kraj z rozpočtu MPSV ČR,
město Zákupy.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Náhlov

Garant:
Kristián Drapák
Vedoucí:
Radek Chmel
Kontaktní adresa: Náhlov 128, Ralsko, 463 52 Osečná
Telefon:
+420 775 889 731
E-mail:
chmel@charitamost.cz
Cílová skupina
Děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo
žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny.
Počet uživatelů v roce 2016: 36 uživatelů, 6348 intervencí
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní, terénní
Provozní doba: ambulantní forma Po–Pá 12:00–18:00,
terénní forma Po–Pá 13:00–17:00 – terénní forma na základě předchozí domluvy
Poslání
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Drak
je dětem ve věku 6–15 let a mládeži ve věku 16–26 let
nabízet bezpečný prostor pro trávení svého volného času,
poskytovat informace, pomoc a podporu v jejich obtížných
životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou,
pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky
apod.) a tak ovlivňovat kladně jejich životní styl a hodnoty,
to vše dle jejich individuálních potřeb.
Cíle služby:
 vyhledávání znevýhodněných nebo ohrožených jedinců
či skupin dětí a mládeže v jejich přirozeném prostředí
a vztazích;

 aktivizace k prosociálním činnostem a plnění životních
úkolů a každodenních povinností;
 minimalizace rizik sociálních konfliktů spojených s životem v subkultuře či neorganizované skupině;
 snižování bezprostředních sociálních rizik vyplývajících
ze životního způsobu, konfliktního chování a způsobů,
jimiž uspokojují své potřeby a naplňují cíle;
 pomoc při zvládání nepříznivých životních událostí a přijetí důsledků rizikového chování;
 pomoc při zlepšování prospěchu ve škole vytvářením
vhodných podmínek pro vzdělávání a podporou při vzdělávání;
 pomoc při zlepšování osobnostních a motorických,
psychických a sociálních dovedností pomocí pracovně
výchovné činnosti, nácvikem těchto dovedností a zajištěním podmínek pro společensky přijatelné volnočasové
aktivity
 poradenským a podpůrným charakterem služby vytvářet
dětem a mládeži rovnocenné podmínky k uplatnění ve
společnosti s ostatními.
Sponzoři a donátoři:
Liberecký kraj z rozpočtu MPSV ČR, MŠMT a město Ralsko.
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Pečovatelská služba Oblastní charity Most

Vedoucí a sociální
pracovník:
Markéta Obrtlíková DiS.
Kontaktní adresa: Františka Malíka 956/16a, 434 01 Most
Telefon:
+420 778 538 602
E-mail:
obrtlikova@charitamost.cz
Cíle a způsoby poskytování služeb:
 senioři;
 osoby se zdravotním postižením;
 osoby s tělesným postižením;
 osoby se zrakovým postižením;
 osoby se sluchovým postižením;
 osoby s kombinovaným postižením;
 osoby s jiným zdravotním postižením.
Počet uživatelů v roce 2016: 89 uživatelů
Provozní doba:
8:00 do 16:00 hodin (po dohodě s uživateli se služba poskytuje i nad rámec pracovní doby a o víkendech)
Místa poskytování služby v roce 2016:
Pečovatelská služba ve městech Most, Osek, Duchcov
a přilehlé obce.
Poslání služby:
Posláním Pečovatelské služby je předcházet sociálnímu
vyloučení a snižovat míru sociálního vyloučení lidí majících
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Pečovatelská služba je terénní služba, poskytující služby,
dle zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Sponzoři a donátoři:
Tato služba je realizována za podpory Ústeckého kraje
z rozpočtu MPSV ČR, Ústeckého kraje a měst Mostu a Duchcova.

Osobní asistence Oblastní charity Most

Vedoucí a sociální
pracovník:
Markéta Obrtlíková DiS.
Kontaktní adresa: Františka Malíka 956/16a, 434 01 Most
Telefon:
+420 778 538 602
E-mail:
obrtlikova@charitamost.cz
Cílové skupiny:
 senioři;
 osoby se zdravotním postižením;
 osoby s tělesným postižením;
 osoby s chronickým postižením.

Počet uživatelů v roce 2016: 3 uživatelé
Provozní doba:
8:00 do 16:00 hodin (po dohodě s uživateli se služba poskytuje i nad rámec pracovní doby a o víkendech).
Místa poskytování služby v roce 2016:
Osobní asistence ve městech Most, Osek, Duchcov a přilehlé obce.
Poslání služby:
Osobní asistence poskytuje služby v přirozeném prostředí
uživatele - v jeho domácnostech, která je případně uzpůsobena jeho potřebám a cílem této služby je nabídnutí podpory a pomoci v takové míře, která uživateli umožní důstojný
a maximálně plnohodnotný život.
Osobní asistence je terénní služba, poskytující služby, dle
zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Sponzoři a donátoři:
Tato služba je realizována za podpory Ústeckého kraje
z rozpočtu MPSV ČR, Ústeckého kraje a Statutárního města Mostu.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Vedoucí:
Bc. Michala Lochmanová
Kontaktní adresa: Volyňských Čechů 3198, 438 01 Žatec
Telefon:
+420 775 713 302
E-mail:
lochmanova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Rodiny s dítětem či dětmi, které se ocitly v dlouhodobě
nepříznivé sociální situaci a které nedokáží samy bez další
pomoci překonat tíživé období.
Počet uživatelů v roce 2016:
(uživatelů, intervencí a kontaktů)
 Počet rodin zapojených do projektu – 38
 Počet intervencí realizovaných s uživatelem či v jeho
prospěch – 1240
 Počet realizovaných kontaktů
(setkání do 30 minut) – 120
 Počet hovorů realizovaných s uživatelem či v jeho
prospěch – 210
 Úspěšnost naplňování individuálních plánů
uživatelů – 70%
Provozní doba:
Ambulantní forma (pouze Žatec, Volyňských Čechů 3198)
Úterý
08:00 – 12:00
Pátek
08:00 – 12:00
Terénní forma (lokalita Žatec a Podbořany)
Pondělí
08:00 – 16:00
Úterý
12:00 – 16:00
Středa
08:00 – 16:00
Čtvrtek
12:00 – 16:00
Pátek
08:00 – 16:00
Formy poskytování sociálních služeb:
terénní a ambulantní
Popis sociální služby:
obecným cílem služby je zejména pomoc cílové skupině
osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního
života společnosti. Pomoc je směřována na celou rodinu,
a to na základě jejich individuálních potřeb a možností.
Hlavním nástrojem vedoucím k naplnění cíle je přímá sociální práce, která si klade za cíl naučit využívat rodiny, se
kterými pracujeme běžně dostupných zdrojů tak, aby po
naplnění společně stanovených cílů, podporu služby již
nepotřebovaly.
K poskytovaným službách této služby se řadí:
základní sociální poradenství, poradenství a asistenci při
vyřizování úředních záležitostí, terénní sociální práci, motivace a cílené vedení k plnění rodičovských kompetencí,
výchovně vzdělávací činnosti, podpora a nácvik vedení
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hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí, nácvik společné školní přípravy dětí,
sociálně aktivizační činnosti, podpora aktivní výměny zkušeností mezi rodič. Doplňkové aktivity (potravinová banka,
charitní šatník
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV ČR, Ústecký kraj, město
Žatec.

Tříkrálová sbírka

Vedoucí:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Bc. Roman Koutný - koordinátor
Františka Malíka 956/16a, 436 01 Most
+420 775 713 303
koutny@charitamost.cz

Poděkování za výsledky Tříkrálové sbírky 2016
Vážení spoluobčané, zaměstnanci a příznivci Oblastní charity Most, milí dobrovolníci a koledníci Tříkrálové sbírky.
Chceme Vám všem poděkovat, za přízeň a obětavost, s níž se podílíte na pomoci lidem ať již během roku, nebo konkrétně
v období Tříkrálové sbírky.
Tříkrálová sbírka je největší sbírka svého druhu v ČR. Její výsledek je přímo závislý na ochotě stovek dobrovolníků, kteří
se do této sbírky každoročně zapojí. Druhou podmínkou a podstatou sbírky, jsou ochotní a štědří dárci. Zvyšující se výsledky
Tříkrálové sbírky jsou jasným hlasem, že v naší České republice žijí lidé, kteří mají srdce na správném místě, lidé kteří jsou
ochotni se podělit a udělat něco pro druhé.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 za Oblastní charitu Most činí 153 571 Kč.
Z výsledků je tedy patrné, že Tříkrálová sbírka je úspěšnou sbírkou, že lidé o ní mají zájem a že jsou připraveni a ochotni
prostřednictvím této sbírky pomáhat.
Chceme Vám touto cestou upřímně a ze srdce poděkovat, že navzdory dnešní uspěchané a náročné době, chcete
pomáhat a pomáháte. Vážíme si Vaší pomoci a jsme vděčni za Vás, za štědrost, kterou prokazujete.
Výtěžek TS 2016 byl věnován na: vybavení služeb pro volnočasové aktivity, příspěvek na zakoupení speciálního naslouchátka pro jednoho chlapce, obědy vybraným žákům Speciální školy Litvínov, Komunitní centrum Janov.

33

Přeshraniční projekty a aktivity

Vedoucí:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Brigita Janovská
Fr. Malíka 973, 434 01 Most
+420 476 706 359
brigita.janovska@email.cz

V roce 2016 úspěšně pokračovaly početné přeshraniční
projekty a aktivity Oblastní charity Most se všemi německými partnery a znamenaly vždy kvalitativní posun ve vzájemných vztazích i v získávání nových zkušeností a profesních
poznatků.
Některé z hlavních akcí:
 2. ledna Tradiční účast Oblastní charity Most na pietním
aktu největší hornické katastrofy v Krušnohoří v r. 1934.
Při této akci udržujeme kontakty s Hornickým bratrstvem z partnerského Marienbergu;
 16. března Slavnostní uvedení Komunitního centra Litvínov-Janov. Mezi významnými hosty bylo též 9 delegací
německých partnerů a přátel, kteří v doprovodném programu navštívili i Zámek Valdštejnů v Litvínově;
 26. května účast na prezentaci spolupráci v rámci
Diecéze na Katolických dnech v Lipsku. Akce měla své
sté výročí a konala se pod biblickým mottem: „Hle člověk“;
 31. května Mezinárodní dětský den v Mostě. Děti z charitních klubů z Mostu, Oseka a Duchcova oslavily svůj
svátek spolu s dětmi z partnerské ZŠ Vévody Heinricha
Marienberg;
 23. června Návštěva Oblastní charity Most v pečovaném bydlení v krušnohorském Neuhausen, našich německých partnerů Nadace Münch;
 17. srpna Tradiční výlet dětí z charitní rodinné asistence do města Oederan a obce Gahlenz v rámci projektu
„Pěstujeme krušnohorské tradice přeshraničně“. Za tuto

34

velmi oblíbenou akci vděčíme letos již desetiletému partnerství s Domovským spolkem a Vesnickým muzeem
Gahlenz, které se s lety rozšířilo i o ekumenický prvek,
tj. o kontakty s tamní církevní obcí církve Evangelické-lutherské;
 20. srpna Německo-česká dětská slavnost v partnerském Marienbergu u příležitosti 10. výročí tamních
kulturních zařízení Městské haly, muzea Německo-českého Krušnohoří Bergmagazin a Koňského žentouru. Na
slavnosti vystoupily děti z Mostecké charity s kulturním
programem; akce byla pro ně zábavná i poučná;
 11. září Návštěva delegace Ackermann-Gemeinde Würzburg v Oblastní charitě Most. Hosté se zajímali o náš
projekt „Komunitní centrum Litvínov-Janov“, který prostřednictvím nadace Renovabis finančně podpořili. Zaměstnanci i dobrovolníci z Charity Most připravili pěkný
program a svou spokojenost zapsali členové delegace
z Bavorska do charitní kroniky;
 13. října Odborný seminář na téma „Péče o seniory“,
který pro pracovníky Oblastní charity Most zorganizovala
Lidová solidarita Freiberg, se uskutečnil v zařízeních ve
městě Flöha. Dvacet charitních pracovnic zde absolvovalo jeho přednáškovou a exkurzní část a závěrem získalo
certifikát;
 26. října Návštěva OchMost v Německém červeném
kříži Bautzen k připomenutí 15. výročí tohoto partnerství;
 11. prosince se sešli zástupci Oblastní charity Most a ZŠ
Vévody Heinricha Marienberg v Marienbergu, kde byl
vyhodnocen partnerský plán roku 2016, naplánovány
akce pro rok.
Společné přeshraniční akce jsou financovány s podporou
přeshraničních partnerů, Česko-německého fondu budoucnosti, z Tříkrálové sbírky a drobných darů.

Finanční část – Zpráva nezávislého auditora
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Finanční část – Zpráva nezávislého auditora
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Finanční část – Zpráva nezávislého auditora
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Finanční část – Zpráva nezávislého auditora
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Finanční část – Rozvaha
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Finanční část – Rozvaha
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Finanční část – Rozvaha
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Finanční část – Rozvaha
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Finanční část – Výkaz zisků a ztrát
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Finanční část – Výkaz zisků a ztrát
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Finanční část – Příloha k účetní závěrce za rok 2016
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Finanční část – Příloha k účetní závěrce za rok 2016
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Finanční část – Příloha k účetní závěrce za rok 2016
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Finanční část – Příloha k účetní závěrce za rok 2016
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Finanční část – Náklady a příjmy za rok 2016
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Poděkování hlavním donátorům

Oblastní charita Most děkuje za finanční podporu většiny
našich služeb našim největším donátorům.

FEAD I
V roce 2016 se Oblastní charita Most zapojila prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice, do programu FEAD I. Tento program „Potravinová a materiální pomoc nejchudším
osobám“ je operační program Ministerstva práce a sociálních věcí financovaný z Fondu
evropské pomoci nejchudším osobám. Díky tomuto programu mohla OCHM rozdávat potřebným chudým osobám trvanlivé potraviny a potřebnou drogerii osobní potřeby sociálně
potřebným lidem v našem regionu. Jednotlivá zařízení mimo praktické pomoci zájemcům
poskytovali také odborné poradenství nebo další pomoc, směřující k řešení jejich aktuální
nepříznivé situace.
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Oblastní charita Most
Adresa: Petra Jilemnického č.p. 2457, 434 01 Most
Telefon: +420 476 119 999
E-mail: charita@charitamost.cz
www.charitamost.cz
Číslo účtu: 265 611 608/0300
Text a fotografie: Pracovníci Oblastní charity Most
Náklad: 500 ks

