OBLASTNÍ CHARITA MOST

Výroční zpráva 2017

MAPA ČINNOSTI:

Úvodem

Výroční zpráva Oblastní charity Most (také OchMost) za r. 2017 vypovídá stručně
o rozsáhlé činnosti naší církevní organizace v oblasti sociální prevence, sociální péče
i humanitární pomoci. Rok 2017 přinesl u nás některé změny – zahájili jsme dvě aktivity
v Komunitním centru Litvínov Janov směrované k veřejnosti. Na druhé straně jsme
uzavřeli sociální služby Pastelka v Centru Rodina v tísni v Oseku.
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. Většinu naší činnosti tvoří prevence proti
sociálnímu vyloučení rodin s dětmi, zaměřujeme se na zlepšení situace dětí a mladých lidí s tím, aby ve své dospělosti
měli lepší uplatnění ve společnosti. Důležitou součástí naší činnosti je péče seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům.
V roce 2017 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 2017 realizovala v jedenácti sociálních službách podle Zákona 108/2006 Sb., v 29 zařízeních. V organizaci pracuje přes jedno sto třicet zaměstnanců a pomáhá
nám asi 5 dobrovolníků stálých a kolem 20 občasných.
Děkujeme všem, kteří jste s námi v roce 2017 spolupracovali, přispěli finančně, materiálně i svou dobrovolnou
činností, podpořili nás svým přátelstvím, pomocí a modlitbami. 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

Pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost
k rase, národnosti či náboženství a státní a politické příslušnosti.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ

Oblastní charita Most (dále jen OchMost) 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;
 Miniškolka Janováček;
 Komunitní práce v Janově.
Chomutov a Jirkov
 Odborné sociální poradenství;
 Terénní sociální a poradenská činnost v komunitách, ohrožených sociálním vyloučení;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro.
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Duchcov
 Azylový dům pro ženy a muže;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka;
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;
 Terénní programy;
 Odborné sociální poradenství;
 Pečovatelská služba;
 Noclehárna
 Předškolní klub Zastávka
Osek
 Azylový dům pro ženy a muže;
 Centrum „Rodina v tísni“ – Azylový dům pro matky
s dětmi;
 Dům na půl cesty;
 Pečovatelská služba.
Tanvald
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež;
 Odborné sociální poradenství;
 Ubytovna.
Žatec a Podbořansko
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Zákupy
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Náhlov
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Preventivní programy Most
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOVIČKA
Taťána Sklenářová, DiS.
P. Jilemnického 2459/5, Most
+420 775 713 300, +420 775 713 301
sovicka@charitamost.cz
sklenarova@charitamost.cz
Cílová skupina
Děti a mládež od 6 do 15 let.
Počet uživatelů v roce 2017:
Počet uživatelů – 81, počet intervencí – 6 612.
Provozní doba:
Pondělí – Pátek 12:00 –17:30 hod.
Popis sociální služby:
NZDM Sovička slouží pro děti a mládež od 6 do 15 let
k smysluplnému trávení volného času, kde se děti budou
cítit přátelsky a bezpečně a nedělají mezi sebou rozdíly.
Děti si po příchodu do zařízení vypracují domácí úkoly, či se
doučují potřebnou látku a poté mají možnost se v zařízení
zúčastnit řízených volnočasových aktivit, které jsou zaměřené na výtvarnou činnost, taneční aktivity, sportovní aktivity,
Vedoucí:
Adresa:
Tel.:
Email:

hudební aktivity apod. Děti zde mají prostor se také věnovat
neřízeným činnostem, které je baví a které si samy vyberou.
V letních měsících jezdí zařízení na zajímavé výlety a pořádá několikadenní výjezd, který je pro děti nejen zábavný, ale
je vždy pojat i vzdělávací formou.
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, Lesy ČR, Tříkrálová sbírka, Pekařství Oertelt,
Potravinová banka Praha, veřejnost.
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Preventivní programy Most
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI ROZMARÝNEK
Vedoucí: Michaela Vondrová, DiS.
Adresa:
P. Jilemnického 2457, 434 01 Most
Tel.:
+420 778 005 961
Email:
vondrova@charitamost.cz
Cílová skupina
Rodiny s dítětem/dětmi od 3 do 64 let.
Počet uživatelů v roce 2017:
počet rodin – 77, počet intervencí – 2 626,
počet kontaktů – 1 718
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.
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Lokality poskytování služby:
Most, Bečov Chanov
Služba je poskytována BEZPLATNĚ.
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 a aktivizují je tak, aby došlo v rodině ke změně. Je zásadní, aby se
rodiny na řešení problému spolupodílely a spolupracovaly
s pracovnicemi na základě dobrovolnosti. Sociální pracovnice převážně pracují v přirozeném prostředí rodin. Služba
úzce spolupracuje s Magistrátem města Most s oddělením
OSPOD.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, Statutární
město Most.
Spolupráce:
Potravinová banka Praha, Magistrát města Mostu – OSPOD.

Preventivní programy Most
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM MOST
Vedoucí:
Helena Fadrhonsová, DiS.
Kontaktní adresa: Jana Kříže 846/21, 434 01 Most
Telefon:
+420 775 713 249
+420 778 546 947
E-mail:
ndcmost@charitamost.cz
fadrhonsova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Osoby bez přístřeší (muži i ženy).
Počet uživatelů (uživatelů, intervencí a kontaktů)
v roce 2017:
143 uživatelů, 4 604 intervencí, 3 636 kontaktů.
Provozní doba:
každý den, včetně víkendů a svátků od 7:00 do 15:00 hodin
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní, terénní.
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
Helena Fadrhonsová, DiS.
Vedoucí:
Kontaktní adresa: Fr. Malíka 956/16a, 434 01 Most
+420 775 713 249
Telefon:
E-mail:
fadrhonsova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Příslušníci sociálně vyloučených lokalit města Mostu a jeho
spádových obcí.
Počet uživatelů (uživatelů, intervencí a kontaktů)
v roce 2017:
109 uživatelů, 363 intervencí, 3 342 kontakt.
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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Preventivní programy Most
SOCIÁLNÍ PORADNA MOST
Vedoucí:
Mgr. Petr Fadrhons
Kontaktní adresa: Jaroslava Průchy 1682, 434 01 Most
Telefon:
+420 775 713 801
E-mail:
fadrhons@charitamost.cz
Cílová skupina:
Osoby v krizi.
Počet uživatelů (uživatelů, intervencí a kontaktů)
v roce 2017:
268 uživatelů, 555 intervencí, 418 kontaktů.
Provozní doba:
Pondělí
9:00 - 17:00 hod
Úterý
8:00 - 16:00 hod
Středa
8:00 - 16:00 hod
Čtvrtek
8:00 - 16:00 hod
Pátek
8:00 - 16:00 hod - administrativní den
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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. Většina uživatelů
naší služby řeší s poradci problémy v partnerských a rodinných vztazích.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Statutární město Most, Úřad
práce ČR.

Preventivní programy Duchcov, Osek
AZYLOVÝ DŮM OSEK
Vedoucí:
Mgr. Světlana Nikolova
Kontaktní adresa: K. H. Borovského 311, Osek, 417 05
Mobilní telefon: +420 417 822 161
+420 775 713 802
E-mail:
nikolova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Muži a ženy bez přístřeší od 18 do 80 let.
Počet uživatelů v roce 2017:
64, z toho 6 manželských párů.
Provozní doba:
Nepřetržitá.
Formy poskytování sociálních služeb:
Pobytová.

Popis sociální služby:
Posláním azylového domu v Oseku je poskytnout lidem bez
přístřeší ubytování na přechodnou dobu. S každým uživatelem je na základě jeho individuálních potřeb a možností
sestaven plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti.
Služba nabízí:
 Poskytnutí ubytování
 Pomoc při zajištění stravy
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, město Osek,
město Bílina, město Dubí, město Hrob, Statutární město
Teplice, město Košťany.
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Preventivní programy Duchcov, Osek
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:
charita@charitamost.cz
jancikova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Muži a ženy bez přístřeší od 18 do 80 let.
Počet uživatelů v roce 2017: 61.
Provozní doba: Nepřetržitá.
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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.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, město Duchcov, město Bílina, město Dubí, město Hrob, Statutární
město Teplice, město Košťany, obec Zabrušany, obec Jeníkov, obec Háj u Duchcova.

Preventivní programy Duchcov, Osek
CENTRUM „RODINA V TÍSNI“ – Azylový dům pro matky s dětmi Centrum „Rodina v tísni“
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:
Cílovou skupinou jsou 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 2017:
V roce 2017 využilo službu 28 matek a 44 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, zpravidla nepřevyšující
1 rok,
 sestavení plánu dle individuálních potřeb,
 vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 podpora uživatelek při zvyšování orientace ve vlastních
právech a povinnostech a při obstarávání osobních záležitostí,
 spolupráce 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.
Kapacita služby: 30 lůžek

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 uživatelek a dětí v roce 2017:
V roce 2017 využilo službu 41 dětí.
Provozní doba:
Pondělí až pátek od 7:30 hod do 16:00 hod.
Forma poskytování sociální služby:
Pobytová
Popis poslání sociální služby:
Posláním sociální služby je prostřednictvím nabízených aktivit navazovat kontakt s uživateli, usilovat o sociální začle-

nění 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,
 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.
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Preventivní programy Duchcov, Osek
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 uživatelek a uživatelů v roce 2017:
2 uživatelé a 4 uživatelky.
Provozní doba:
Nepřetržitě.
Forma poskytování sociální služby:
Pobytová.
Popis poslání sociální služby:
Poskytnout mladým dospívajícím do věku 26 let odcházejících ze zařízení pro výkon ústavní péče ubytování na pře-
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chodnou dobu. Na základě individuálních potřeb a možností je sestaven s uživatelem plán pro jeho znovu začlenění
do společnosti.
Cíle služby:
 poskytnout přechodné ubytování, které má znaky bydlení
v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
 sestavení plánu dle individuálních potřeb,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 poskytnout sociálně terapeutické činnosti,
 podpora uživatele při zvyšování orientace ve vlastních
právech a povinnostech a při obstarávání osobních záležitostí,
 spolupráce 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.
Kapacita služby: 4 lůžka.

Preventivní programy Duchcov, Osek
CENTRUM „RODINA V TÍSNI“
Příběh uživatele:

Jmenuji se Patrik a je mi 20 let. Zpočátku se mé dětství
vyvíjelo tak, jak mělo. Moje máma byla v pohodě, mohl jsem
se na ní vždy spolehnout, super bratra do nepohody a sestru,
kterou jsme s bratrem měli tendenci ochraňovat. K tomu partu
kamarádů, se kterými jsme často trávili společný volný čas plný
zábavy. Otce neznám, ani bych ho nechtěl poznat. Kolem 11 roku
jsem si začal všímat, že se matka chová jinak, než obvykle. Domů
začala chodit později, nebo vůbec. Když už přišla domů, zapáchala kouřem a alkoholem. Někdy se stalo, že domů přišla opilá
a já jí musel pomáhat do postele. Zanedlouho jsem zjistil, že již
nepracuje ve firmě, kde byla zaměstnána. Říkal jsem si, kde tedy
bere prachy na alkohol a cigarety, kde vůbec je ty dny, co s námi
není? Došlo mi to…
Zanedlouho jsme byli umístěni do děcáku z důvodu nevhodných bytových podmínek, které matka nezajistila. Starší bratr je
neznámo kde, vůbec netuším jak se má nebo co dělá. Mladší
sestra je nadále v dětském domově. V kontaktu jsem pouze
s mladší sestrou.
Když mi bylo 18 let, přestěhoval jsem se k babičce, jsem
moc rád, že jsem s ní mohl být. Bohužel před 2 měsíci se zhoršil
její zdravotní stav a musela nastoupit do domova pro seniory.
V bytě jsem nadále setrval i bez babičky. Když jsem řešil s pronajímatelem bytu odhlášení babičky z bytu, sdělil mi, že mi zvýší
nájemné. Z čeho bych to asi platil, když jsem chodil do školy? Byt
jsem opustil a oslovil Dům na půl cesty v Oseku, jelikož jsem ne-

měl kam jít. Nyní budu nastupovat do zaměstnání. Chci si večerně
dodělat poslední ročník, našetřit finanční prostředky, abych mohl
mě a mé sestře zajistit vhodné zázemí, až bude také v 18 letech
odcházet z dětského domova.

Sponzoři a donátoři Centra „Rodina v tísni“:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, města: Osek,
Teplice, Duchcov, Bílina, Košťany, Hrob a Dubí. Taktéž děkujeme obcím: Hrobčice, Jeníkov a Háj u Duchcova. Poděkování patří také nadaci Terezy Maxové dětem, nadačnímu
fondu Avast, nadaci Agrofert a v neposlední řadě zaměstnaneckému charitativnímu fondu CitiBank. Materiálně naše
služby podpořila severní energetická a. s.
Projekt „Made by“ realizátory jsou Nadace Terezy Maxové
dětem ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost.
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, naučit 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.
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Preventivní programy Duchcov, Osek
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ „ZASTÁVKA“
Vedoucí:
Mgr. Lenka Podlogarová
Kontaktní adresa: Osecká 794/1, Duchcov
Telefon:
+420 778 005 957
+420 778 545 681
E-mail:
podlogarova@charitamost.cz
nzdmzastavka@charitamost.cz
Poslání:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka chce
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, aby rozvíjeli jejich zájmy. Služba je poskytována osobám anonymně.
Cíle:
 vyhledávání znevýhodněných nebo ohrožených jedinců či
skupin dětí v jejich přirozeném prostředí,
 poskytnutí prostor a vhodných podmínek pro uživatele
k trávení svého volného času a realizování společensky
přijatelných volnočasových aktivit,
 snižování bezprostředních sociálních rizik vyplývajících ze
životního způsobu, konfliktního chování a způsobů, jimiž
uspokojují své potřeby a naplňují cíle,
 pomoc při zlepšování prospěchu ve škole vytvářením
vhodných podmínek pro vzdělávání a podporou při vzdělávání,
 vytvářet dětem lepší podmínky k uplatnění ve společnosti
a přispívat k tomu, aby měly ve svém životě rovnocenné
podmínky, stejně jako jejich jiní vrstevníci.
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 v roce 2017:
169; počet intervencí v roce 2017: 7 240; počet kontaktů
v roce 2017: 2 005.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, Úřad práce
Teplice, město Duchcov, Nadační fond Albert, Tříkrálová
sbírka.
Spolupracujeme:
Magistrát města Teplice, Fond ohrožených dětí Teplice, Základní škola A. Sochora Duchcov, Základní škola J. Pešaty,
NZDM Náhlov, Dětský domov, Základní škola a Střední škola, MŠ, Velká Okružní, Tyršova a Osecká ul. Duchcov.
Akce v roce 2017:
 Sedmidenní 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;
 Zprostředkování praxe studentům;
 Vítání jara- Muzikál Ať žijí duchové- vystoupení pro rodiče
a veřejnost.

Preventivní programy Duchcov, Osek
PŘEDŠKOLNÍ KLUB ZASTÁVKA
Vedoucí:
Mgr. Lenka Podlogarová
Kontaktní adresa: Osecká 794/1, Duchcov
Telefon:
+420 778 005 957
+420 778 545 681
E-mail:
podlogarova@charitamost.cz
nzdmzastavka@charitamost.cz
Poslání:
Hlavním cílem je zprostředkovat romským dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, které nejsou zařazeny
v oficiálním předškolním vzdělávání, kvalitní včasnou péči
a předškolní přípravu prostřednictvím uceleného vzdělávacího systému konceptuálního vyučování (metoda Grunnlaget).
Cílová skupina:
Cílovou skupinou projektu jsou romské děti ve věku od 3 do
5 let, žijící v sociokulturně znevýhodňujícím prostředí města
Duchcova (prioritně v sociálně vyloučených lokalitách „Jižní
město, Viktorina a Gizela“).
Forma poskytování služby:
Ambulantní a terénní
Provozní doba:
Pondělí až pátek od 08.00 do 18.00 hod.
Kapacita služby: 15 dětí.

Počet uživatelů v roce 2017:
29.
Sponzoři a donátoři:
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Lesy ČR, a.s.,
Nadační fond Albert.
Spolupracujeme:
Statutární město Teplice, Fond ohrožených dětí Teplice,
Základní škola A. Sochora Duchcov, Základní škola J. Pešaty Duchcov, Dětský domov, Základní škola a Střední škola
Duchcov, MŠ, Velká Okružní, Tyršova a Osecká Duchcov,
Pedagogicko-psychologická poradna Duchcov.
Akce v roce 2017:
 Tříkrálová sbírka;
 Sedmidenní 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…);
 Zprostředkování praxe studentům;
 Vítání jara- Muzikál Ať žijí duchové- vystoupení pro rodiče
a veřejnost.
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Preventivní programy Duchcov, Osek
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ DUCHCOV
Vedoucí:
Mgr. Světlana Nikolova
Kontaktní adresa: ul. Míru 1/14, Duchcov
Telefon:
+420 778 470 529
+420 775 713 802
E-mail:
steflova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Služba je určená pro osoby od 18 let v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.
Počet uživatelů v roce 2017:
235.
Provozní doba:
Po – Pá od 7:30 do 16:00
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní
Popis sociální služby:
Odborné sociální a dluhové poradenství zajišťuje tyto základní činnosti:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zprostředkování navazujících služeb;

 sociálně terapeutické činnosti: poskytuje poradenství
v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání;
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí;
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
 dluhové poradenství včetně vypracování a podání návrhů
na oddlužení.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, město Duchcov.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI DUCHCOV
Vedoucí:
Jindřiška Vojtková, Dis
Kontaktní adresa: Duchcov, Tyršova 11
+420 775 713 932
Telefon:
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 2017:
37 uzavřených smluv. Celkový počet osob v rodinách:164,
z toho 102 dětí. Uskutečněno: 785 kontaktů a intervencí.
Provozní doba:
Po – Pá od 8:00 do 16:00
Formy poskytování sociálních služeb:
Terénní.
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,
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podporujeme, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli.
Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny. Hlavními cíli při poskytování sociální služby je zdárný vývoj dítěte
v přívětivém prostředí, zachování celistvosti rodiny a eliminace nepříznivé sociální situace.
Sponzoři a donátoři:
ESF- Operační program Zaměstnanost, Ústecký kraj, Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, město Duchcov.

Preventivní programy Duchcov, Osek
NOCLEHÁRNA 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
jancikova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Muži a ženy bez přístřeší od 18 let ohroženi sociálním vyloučením bez možnosti jiného bydlení.
Počet uživatelů v roce 2017:
59 klientů.
Provozní doba:
Každý den od 20:00 – 8:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní

Popis sociální služby:
Služba zajistí osobám důstojné přenocování a vykonání
základní osobní hygieny. Uživatel služby má možnost využít služeb bezplatného sociálního poradenství - pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí. Také má možnost využit navazující
službu azylového bydlení.
Tato služba je realizována za podpory:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Ústecký kraj, město Bílina,
město Dubí, město Košťany.

TERÉNNÍ PROGRAMY DUCHCOV
Vedoucí:
Mgr. Radka Hubáčková
Kontaktní adresa: Míru 1, 419 01 Duchcov
Telefon:
+420 770 147 342
+420 773 593 554
E-mail:
hubackova@charitamost.cz
danesova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Naše služby jsou určeny pro osoby sociálně vyloučené či
sociálním vyloučením ohrožené, starší 15ti let, osoby bez
přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Počet uživatelů v roce 2017:
(uživatelů, intervencí a kontaktů) 20/161/335.
Provozní doba:
Pondělí – Pátek 7:30 –16:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb:
Terénní - je realizována v lokalitě Duchcov, „Gizela“ a „Viktorina“.

Popis sociální služby:
Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele na
základě jeho individuálních potřeb. Služba obsahuje tyto
základní činnosti:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Poslání:
„Posláním Terénních programů Duchcov je předcházení
sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení
jednotlivců, kteří nedokáží sami bez další pomoci překonat
nepříznivou sociální situaci. Tato pomoc vychází z individuálně určených potřeb a možností. Terénní pracovníci
podporují tyto osoby k samostatnosti, motivují je k takovým
činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání
nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilují
jejich sociální začleňování. Uživatelé se na řešení problému
spolupodílí společně s pracovníkem“
Tato služba je realizována za podpory:
Město Duchcov, Úřad práce ČR.
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Středisko Společné soužití
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ DOMINO 1
Vedoucí:
Kristián Drapák
Kontaktní adresa: ul. Janovská 122, 435 42 Litvínov
Telefon:
+420 603 148 127
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Cílová skupina:
Děti od 6 –15 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
Počet uživatelů v roce 2017:
Uživatelů 160, počet intervencí: 3 861,
počet kontaktů: 1 689.
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantně, terénně.
Provozní doba:
Každý pracovní den od 12:00 do 18:00 hod.
Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino je určeno
pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v oblasti
Litvínova - Janova. Navštěvují jej především děti z rodin
s nejnižšími příjmy. Toto NZDM funguje již od roku 2009.
V NZDM se děti mohou vyžít jednak sportovně, k dispozici
je například fotbálek, nebo i tělocvična. V herně probíhají
aktivity jak kreativní, tak zábavné, mohou si zahrát společenské hry, ale také využít i PC.
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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.
Sponzoři a donátoři
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, město Litvínov, Ústecký kraj
v rámci dotační podpory sociálních služeb, Federace potravinových bank, Společnost Hájek 39, Společnost Nestle,
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.

Středisko Společné soužití
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ DOMINO 2
Vedoucí:
Bc. Roman Koutný
Kontaktní adresa: ul. Janovská 122, 435 42 Litvínov
Telefon:
+420 775 713 303
E-mail:
koutny@charitamost.cz
Cílová skupina:
Děti a mládež od 15–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
Počet uživatelů v roce 2017:
Uživatelů 55, počet intervencí: 2 034,
počet kontaktů: 1 250.
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantně, terénně.
Provozní doba:
Každý pracovní den od 13:00 do 19:00 hod.
Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino je určeno
pro mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí v oblasti
Litvínova - Janova. Navštěvují jej především děti a mládež
z rodin s nejnižšími příjmy. Toto NZDM funguje již od roku
2009. V roce 2016 došlo k přestěhování NZDM Domino do
zrekonstruované budovy, kde probíhají veškeré ambulantní
aktivity. Mládež zde má možnost se vyžít jednak sportovně,
k dispozici je tělocvična, posilovna. Dále zde je k dispozici
hudebna a herna. V herně probíhají aktivity jak kreativní, tak

zábavné, ale třeba i sportovní. Je zde k dispozici ping-pongový stůl, nebo třeba fotbálek.
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.
Sponzoři a donátoři
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, město Litvínov, Ústecký kraj
v rámci dotační podpory sociálních služeb, Federace potravinových bank, Společnost Hájek 39, Společnost Nestle,
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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Středisko Společné soužití
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KHAMORO
Vedoucí:
Kristián Drapák
Kontaktní adresa: ul. Jiráskova 5338, 434 03 Litvínov
Chomutov
Telefon:
+420 724 394 382
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Cílová skupina:
Děti a mládež od 6–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
Počet uživatelů v roce 2017:
202, kontaktů celkem: 76, intervencí cekem: 9 670.
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantně, terénně.
Provozní doba:
Každý všední den od 13:00 do 18:00 hod.
Popis sociální služby:
Sociální služba je zaměřena na děti školního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí města Chomutova, které
vedou nebo jsou ohroženy konfliktní životní styl.

Cíle:
NZDM Khamoro dětem a mládeži poskytuje podporu při
zvládnutí obtížných životních událostí s cílem 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.
Sponoři, donátoři, spolupracující instituce:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Statutární město Chomutov,
Ústecký kraj, Federace potravinových bank, Společnost
Hájek 39, Společnost Nestlé, a.s., Billa, Tron s.r.o, Nadace
Terezy Maxové dětem.

TERÉNNÍ PROGRAMY
Kristián Drapák
Vedoucí:
Telefon:
+420 603 148 127
E-mail:
drapak@charitamost.cz
Kontaktní adresy:
 Chomutov, 430 04, 17. Listopadu 5461
tel.: +420 775 713 219
 Chomutov - Jirkov, 430 05, Zahradní 5321
tel.: +420 775 713 219
 Litvínov-Janov, 435 42, Janovská 122,
tel.: +420 775 713 220
Cílová skupina:
Od 16 do 80 let - osoby v krizových situacích.
Počet uživatelů v roce 2017:
Lokalita Chomutov, Jirkov:
101, kontakty: 506, intervence: 1 325.
Lokalita Litvínov–Janov:
55, kontakty: 1 250, intervence: 2 034.
Provozní doba:
8:00 –16:00 hod.
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Formy poskytování sociálních služeb:
Terénně.
Popis:
Terénní programy jsou poskytovány dle potřeb uživatelů na
území města Litvínov a Chomutov, Jirkov. Terénní programy
pomáhají lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Pomoc těmto lidem je nabízena tak, aby daný stav byl řešen
nejvhodnějšími metodami pomoci. Dílčím cílem je zlepšení
vztahů mezi rodinami a jedinci žijícími v dané komunitě,
podpora a pomoc při zlepšování prostředí, prevence sociálně patologických jevů, zvyšování zodpovědnosti a zvládání
životních situací, hledání zaměstnání a dal.
Sponzoři, donátoři, spolupracující:
Evropský sociální fond OPZ projekt „Realizace preventivních aktivit charity v Litvínově 2“, město Litvínov, statutární
město Chomutov, město Jirkov, Ústecký kraj z rozpočtu
MPSV, Ústecký kraj, Federace potravinových bank, Společnost Hájek 39, Společnost Nestlé, Společnost Kaufland,
Společnost Billa, Tron s.r.o., Nadace Terezy Maxové dětem.

Středisko Společné soužití
TERÉNNÍ PROGRAMY LITVÍNOV
Vedoucí:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Kristián Drapák
435 42 Litvínov 8, Janovská 122
+420 603 148 127
drapak@charitamost.cz

Cílová skupina:
Osoby v krizi od 18 do 65 let .
Počet uživatelů v roce 2017:
101, kontaktů celkem: 506, intervencí cekem: 819.
Formy poskytování sociálních služeb:
Terénně.
Provozní doba:
Každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hod.

Popis sociální služby:
Terénní programy v Litvínově jsou zaměřeny na osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, osoby
žijící v sociálně nepříznivé situaci. Klienty podporujeme
ve zvyšování jejich kompetencí pro řešení jejich nepříznivé
sociální situace. A to převážně v oblasti bydlení, hledání
zaměstnání, komunikace s institucemi, vzdělávání, ale také
v oblasti mezilidských vztahů.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, město Litvínov, Ústecký kraj,
Federace potravinových bank, Společnost Hájek 39, Společnost Nestle, Společnost Billa, Tron s.r.o., AIR PRODUCTS
– Ústecká komunitní nadace „Nejsme na to sami“, Nadace
Terezy Maxové dětem.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ CHOMUTOV
Vedoucí:
Kristián Drapák
+420 775 713 220
Telefon:
E-mail:
drapak@charitamost.cz
1. Kontaktní adresa sociální poradny I:
Chomutov, ul. 17. Listopadu 5461, PSČ 430 04,
tel.: +420 775 713 219
2. Kontaktní adresa sociální poradny II:
Chomutov, Pod břízami 5321, PSČ 430 05,
tel.: +420 775 713 433
Cílová skupina:
Od 19 do 80 let - osoby v krizových situacích.
Počet uživatelů za rok 2017:
156, kontakty: 88, intervence: 618.
Forma poskytování: Ambulantně a terénně.
Provozní doba ambulantní části:
Pondělí: Ul. 17. listopadu 5461: 08:00 - 12:00 hod.
ul. Pod břízami 5321: 13:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: ul. 17. listopadu 5461: 08:00 - 12:00 hod,
Pod břízami 5321:
13:00 - 17:00 hod.
Okamžitá kapacita každé poradny: 1 uživatel.
Provozní doba terénní formy poskytování:
Středa:
Ul. 17. listopadu 5461: 08:00-12:00 hod.
Pod břízami 5321:
13:00 - 17:00 hod.
Pátek:
Ul. 17. listopadu 5461: 08:00 - 12:00 hod.
Pod břízami 5321:
13:00 - 17:00 hod.
Okamžitá kapacita terénní formy poskytování: 1 uživatel.

Popis:
 sociálně právní a právní poradenství,
 dluhové poradenství,
 asistenci při vyjednávání s úřady a institucemi, v naléhavých případech doprovod k jednání,
 pomoc při hledání bydlení a zaměstnání,
 zprostředkování dalších navazujících odborných služeb,
 přímou pomoc ve formě materiální a potravinové pomoci.
Cíle:
 usilujeme o to, aby uživatelé služby porozuměli svým právům a povinnostem,
 lépe se orientovali ve své situaci včetně jejích důsledků,
 podporujeme soběstačnost a aktivní přístup uživatelů při
zvládání jejich nepříznivé životní situace,
 s uživateli rozvíjíme spolupracující vztah založený na vzájemné důvěře a emoční podpoře,
 uplatňujeme individuální přístup,
 aby získali přiměřenou podporu pro řešení své situace,
 získali srozumitelné informace a více dovedností pro zlepšení své situace,
 zvládali kompetentně jednat se zaměstnavateli a se zástupci úřadů a institucí.
Sponzoři, donátoři:
Spolupracující instituce: Ústecký kraj z rozpočtu MPSV,
Statutární město Chomutov, město Jirkov, Ústecký kraj,
Federace potravinových bank, Společnost Hájek 39, Společnost Nestlé, Společnost Billa, Tron s.r.o., Nadace Terezy
Maxové dětem.
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Komunitní centrum Janov
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JANOVÁČEK
Vedoucí:
Bc. Alena Bártková, DiS.
Ved. soc. prac. Štiková Jana, DiS.
Kontaktní adresa: Janovská 122, 435 42 Litvínov 8
+420 775 713 931
Telefon:
E-mail:
stikova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Rodiny s dětmi žijící v nepříznivé sociální situaci.
Počet uživatelů v roce 2017:
uzavřeno bylo 61 smluv o poskytování sociální služby - přímo bylo podpořeno 61 rodin s dětmi. (tj. 59 žen, 18 mužů
a 195 dětí).
Provozní doba terénu i ambulance:
pondělí – čtvrtek 7:30 - 16:00 hod.
pátek
7:30 - 15:30 hod.
Forma poskytování sociální služby:
Ambulantně a terénně.

Působnost:
Služba je poskytována v Litvínově (Janově) a v Horním Jiřetíně.
Popis sociální služby:
Terénní a ambulantní sociální služba, 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:
Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního
fondu - Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvo
práce a sociálních věcí, město Horní Jiřetín, Krajský úřad
Ústeckého kraje.

KOMUNITNÍ PRÁCE V JANOVĚ
Název projektu: Asistenční centrum v Janově
Bc. Alena Bártková, DiS.
Vedoucí:
Kontaktní adresa: Janovská 122, 435 42 Litvínov 8
Telefon:
+420 770 147 343
E-mail:
acj@charitamost.cz
Cílová skupina
Cílovou skupinou projektu byli lidé přímo ze Sociálně vyloučené lokality Janov a blízkého okolí.
Počet účastníků projektu v roce 2017:
Uzavřeno bylo 51 dohod o vstupu do projektu - přímo bylo
podpořeno 42 žen, 9 mužů a 107 dětí.
Provozní doba projektu:
pondělí – čtvrtek 7:30 –16:00 hod.
pátek
7:00 –15:30 hod.
Působnost:
Projekt je realizován v Litvínově-Janově .
Popis projektu:
Projektový záměr Asistenčního centra v Janově, vznikl na
základě dlouholetých zkušeností Oblastní charity Most
v oblasti poskytování sociálních služeb. Projekt Asistenční
centrum v Janově je zaměřen na informační a praktické činnosti, jak přímo v komunitě ohrožené sociálním vyloučením,
tak prostřednictvím Asistenčního centra.
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Sponzoři a donátoři:
Projekt je realizován za podpory Úřadu vlády České republiky, Nadace Renovabis a daru p. Hellmicha.

Komunitní centrum Janov
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 2017 bylo v rámci
spolupráce s OSPOD podpořeno 26 rodin.
 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

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A VEŘEJNOST
SOCIÁLNÍ PORADNA JANOV
Vedoucí:
Ved. soc. prac.
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Bc. Alena Bartková, DiS.
Jana Helebrantová, DiS.
Janovská 122, 435 42 Litvínov 8
+420 770 121 451
helebrantova@charitamost.cz

Cílová skupina:
osoby v krizi, osoby, které zkrachovaly, dlužníci, osoby, jimž
hrozí předlužení.
Počet uživatelů v roce 2017:
V roce 2017 bylo podpořeno cca 102 unicitních uživatelů
služby (nelze určit se 100% přesností - zadané údaje některých osob se shodují – například jména, ačkoli se jedná
o rozdílné osoby).
Provozní doba:
pondělí – čtvrtek 7:30 – 16:00; pátek: 7:00 –15:30 hod.
Forma poskytování sociální služby:
Ambulantní (po – pá), terénní (po, st).
Popis sociální služby:
Cílem služby je zastavit zhoršování sociální situace uživatele a zabránit prohlubování zadlužení, také dosažení zlepšení v případě, že je uživatel již předlužen; a to zlepšením
sociálních dovedností uživatele, jeho životní úrovně, právního povědomí a nabídnutí různých možností řešení dané
situace. Dále je pak cílem služby nabídnutí pomoci při orientaci v jednotlivých oblastech práva, řešení situací týkajících
se těchto oblastí a popřípadě spolupráce při řešení situace
skrze zprostředkování kontaktu s právníkem.

Sponzoři a donátoři:
Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost.
Příběh uživatele

Pan Lubomír telefonicky kontaktoval pracovníka poradny
s tím, že má problémy s dluhy a neví, jak dál. Byl pozván do
poradny k osobní konzultaci, během které bylo zjištěno, že dluhy
vznikly v období, kdy přišel o práci a po dobu dvou let ji nemohl
sehnat. Zpočátku se jednalo o půjčky, kterými chtěl p. Lubomír
předejít dluhu na nájmu, jež ale přes veškerou snahu nakonec
vznikl také. Dále se přidaly dluhy na energiích a nečekaná škodní
událost. P. Lubomír uvedl, že veškeré jeho závazky jsou již (po
relativně dlouhou dobu) v exekucích, nicméně netušil, kolik exekucí má a jaká je celková výše dluhů. Pracovník s p. Lubomírem
rozebral situaci, kdy se p. Lubomír rozhodl zvolit variantu „výpisu
z rejstříku exekucí“.
Na základě tohoto výpisu byli poté vyhledáni a obesláni
exekutoři s žádostí o vyčíslení celkové dlužné částky. Po obdržení všech informací bylo zjištěno, že p. Lubomír má v současné
době dluh v takové výši, že není možné, aby jej v dohledné době
několika desítek let při nejlepší vůli splatil. P. Lubomírovi byl tedy
doporučen „osobní bankrot“, jehož podmínky splňoval a byl seznámen se všemi náležitostmi a průběhem oddlužení. P. Lubomír
se rozhodl této možnosti využít. Dále byly shromážděny veškeré
potřebné podklady a byl doplněn „Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení“. Návrh byl podán právníkem, který
s poradnou spolupracuje.
V současné době byla p. Lubomírovi povolena insolvence
a již uplynula lhůta pro přihlašování pohledávek, kdy bylo potvrzeno, že p. Lubomír neopomněl žádný závazek. P. Lubomír se po
tomto dostavil do poradny, kdy osobně poděkoval pracovníkovi,
že mu pomohl vyřešit situaci a dát neúnosnou situaci ohledně
dluhů „do pořádku“.
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Komunitní centrum Janov
SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ PROGRAMY
Bc. Alena Bartková, DiS.
Martina Bartková, DiS.
Jana Vodičková, DiS.
Kontaktní adresa: Janovská 122, Litvínov 8
Telefon:
+420 778 538 209
E-mail:
bartkova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Osoby se zdravotním postižením.
Počet uživatelů v roce 2017:
30 uživatelů mělo uzavřenou smlouvy o poskytování sociální služby, 2 uživatelé využili službu na základě ústní smlouvy (celkem 32 unicitních klientů).
Provozní doba:
pondělí až čtvrtek 7:30 –16:00, pátek 7:00 – 15:30 hod.
Forma poskytování sociální služby:
Ambulantní (po–čt), terénní (po–st).
Popis sociální služby
Posláním sociální služby Sociální rehabilitace je pomáhat
uživatelům se zdravotním postižením překonat nepříznivé
dopady jejich znevýhodnění v praktickém životě. Dále poskytovat uživatelům služby prostor pro nácvik, posilování
a prohlubování dovedností a schopností, které povedou
Vedoucí:
Soc. pracovnice:
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s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem v maximální možné míře k dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.
Sponzoři a donátoři:
Evropský sociální fond - Operačního programu Zaměstnanost, pan Kaláb.
Příběh uživatele:
Paní Ludmila: „Od malička žiji v zařízení pro osoby se zdravotním postižením, protože moji rodiče se o mě nedokázali postarat. Na rodiče si nepamatuji, nenavštěvujeme se. V zařízení o mne
pečují dobře a mám tam hodně kamarádů. Jezdíme na výlety
nebo koukáme na televizi.
Potřebovala jsem ale i aktivity mimo domov. Pracovnice mi
proto nabídly, jestli bych chtěla docházet do Komunitního centra
v Janově. Řekli mi, že se v sociální službě, Sociální rehabilitace,
můžu naučit pracovat s počítačem, jezdit na kole, osvěžit si čtení,
počítání, zacvičit si v tělocvičně a spoustu jiných věcí. S radostí
jsem nabídku přijala a jsem za to moc ráda.
V Komunitním centru jsou moc hodné pracovnice, které se
mnou mají trpělivost a ve všem mne povzbuzují a podporují. Naučila jsem se šít a vyšívat, to mě moc baví. Také zkouším počítat.
Zatím mi to moc nejde, ale snažím se. Jednou bych se chtěla
osamostatnit a sama hospodařit se svými penězi. Věřím, že se mi
to s pomocí pracovnic Komunitního centra Janov podaří.“

Komunitní centrum Janov
SLUŽBY PRO RODIČE A DĚTI
PREVENTIVNÍ PROGRAMY V RODINNÉM CENTRU PETRKLÍČ
Bc. Alena Bartková, DiS.
Martina Bartková, DiS.
Janovská 122, Litvínov 8
+420 778 532 576
+420 770 121 453
E-mail:
bartkova@charitamost.cz
rcpetrklic@charitamost.cz
Cílová skupina: Rodiny s dětmi.
Počet uživatelů v roce 2017: 99 rodin.
Provozní doba:
pondělí – pátek: 08:00 – 12:00 hod, 13:00 – 16:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní, terénní.
Vedoucí:
Ved. pedagožka:
Kontaktní adresa:
Telefon:

Popis sociální služby:
Cílem Rodinného centra Petrklíč je poskytnout komplexní
pomoc rodině jako celku a posilovat význam rodiny pro společnost. Rodiče zde mimo jiných aktivit mohou překonávat
sociální izolaci během rodičovské dovolené. Aktivity, které
probíhají v RC Petrklíč, posilují rodičovské kompetence,
zkvalitňují rodinné vztahy a podporují rodiče, zejména matky při sladění péče o rodinu a jejich zaměstnání.
Sponzoři a donátoři:
Evropský sociální fond – OP Zaměstnanost, Ústecký kraj,
Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor Rodina, město
Horní Jiřetín, Úřad práce Litvínov.

MINIŠKOLKA JANOVÁČEK
Bc. Alena Bartková, DiS.
Martina Bartková, DiS.
Janovská 122, Litvínov 8
+420 778 532 576
+420 770 121 453
E-mail:
bartkova@charitamost.cz
Cílová skupina: Děti ve věku 3 – 5 let
Počet uživatelů v roce 2017: 18.
Provozní doba: pondělí – pátek 08:00 – 12:00
Vedoucí:
Ved. pedagožka:
Kontaktní adresa:
Telefon:

Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní.
Popis sociální služby:
Miniškolka Janováček asistuje rodičům při výchově a vzdělávání jejich dětí. Náplní Janováčku je zlepšení života dětí
a jejich úspěšnosti ve vzdělání, včetně prevence odkladu
povinné školní docházky nebo předcházení selhání dítěte
záhy po nástupu k povinné školní docházce.
Sponzoři a donátoři:
KB Nadace Jistota.

KUŘÁTKO JE V PETRKLÍČI
Bc. Alena Bartková, DiS.
Martina Bartková, DiS.
Janovská 122, Litvínov 8
+420 778 532 576
+420 770 121 453
E-mail:
bartkova@charitamost.cz
Cílová skupina: Děti žijící v sociálně slabých rodinách.
Počet uživatelů v roce 2017: 40
Provozní doba: pondělí – pátek 12:00 – 18:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní.
Popis sociální služby:
Z většiny docházejících se jedná o děti žijící v sociálně vyloučené lokalitě Janov. Některé pochází z romských rodin,
Vedoucí:
Ved. pedagožka:
Kontaktní adresa:
Telefon:

jiné zase z neúplných rodin a z rodin s nízkými příjmy. Jde
o děti, které díky špatnému rodinnému zázemí nemají mnoho možností, kde uplatnit svůj talent, chuť se něco naučit
nebo se zdokonalit. Na volnočasových aktivitách tohoto
projektu děti ukazují svůj talent a nadání.
Sponzoři a donátoři:
Sbírkový projekt „Pomozte dětem“
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Preventivní programy v Libereckém kraji
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KOTVA V TANVALDU
Vedoucí:
Michaela Lochmanová
Kontaktní adresa: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka
Telefon:
+420 775 713 302
E-mail:
lochmanova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožení společensky nežádoucími jevy.
Počet uživatelů v roce 2017
(uživatelů, intervencí a kontaktů):
 Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení pracovalo: 64.
 Počet časových jednotek strávených prací s uživatelem či
v jeho prospěch (jednotka = 10 minut práce zaměstnance
služby): 35 407.
Provozní doba:
Ambulantní forma: od pondělí do pátku
od 13:00 do 19:00 hod.
Terénní forma: (Tanvald, Smržovka, Desná, Velké Hamry,
Albrechtice v Jizerských horách, Kořenov, Plavy)
od 13:00 do 17:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb:
Terénní a ambulantní forma.
Popis sociální služby:
Cílem naší práce je podporovat uživatele naší služby při postupném dosahování cílů, které si pro naši spolupráci stanoví.

.

26

Současně uživatelům pomáháme překonávat překážky,
které se jim postaví do cesty a na které jejich současné
dovednosti nestačí. Je pro nás důležité nalézt s uživateli
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. Nejčastější potřeby uživatelů, na které v rámci
služby reagujeme: řešení nepříznivé sociální situace, využití
poradenství, trávení času s vrstevníky, naplnění volného
času, pravidelná příprava do školy, získání kvalifikace, nalezení a získání pracovního uplatnění, získání náhledu na
svá osobní práva a povinnosti, funkční vztahy s vrstevníky
a okolím, vyhledání vhodného bydlení a sjednání si podmínek, plnění závazků a dalších povinností souvisejících
s bydlením.
Sponzoři a donátoři:
V roce 2017 byla naše služba realizována díky podpoře:
Libereckého kraje z rozpočtu MPSV ČR, Individuálního projektu Libereckého kraje, Úřadu práce v Jablonci nad Nisou,
Potravinové banky Libereckého kraje.

Preventivní programy v Libereckém kraji
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ TANVALD
Vedoucí:
Michaela Lochmanová
Kontaktní adresa: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka
Telefon:
+420 775 713 302
E-mail:
lochmanova@charitamost.cz
Cílová skupina:
Odborné sociální poradenství je otevřené pro uživatele ve
věku od 19-ti do 80 let
 mladí dospělí 19 - 26 let
 dospělí 27 - 64 let
 mladší senioři 65 - 80 let
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní forma.
Počet uživatelů v roce 2017
(uživatelů, intervencí a kontaktů):
 Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení pracovalo: 47
 Počet časových jednotek strávených prací s uživatelem či
v jeho prospěch (jednotka = 10 minut práce zaměstnance
služby): 3253
Provozní doba: Ambulantní forma pondělí, středa, pátek
od 8:00 do 10:00 hod.
Popis sociální služby:
Odborné sociální poradenství od svého vzniku stále pracuje s uživateli, kteří se především ocitli v krizi, a to ať se

jedná o jednotlivce nebo celé rodiny. Odborné poradenství
často uživatelům pomáhá řešit situaci jejich špatného či
nevyhovujícího bydlení, umožňuje jim poradit se a seznámit
se s nároky systému dávek státní sociální podpory a péče,
nebo situaci, ve které uživatel není schopen splácet své
závazky.
Odborné sociální poradenství je službou, která pomáhá uživateli v rámci, jím vytyčených hranic a definované situace.
Při hledání východiska z uživatelovi situace respektujeme
jeho právo na rozhodnutí o využití či nevyužití naší nabídky.
Ve spolupráci s uživatelem, který se rozhodne změnit svou
současnou situaci a definuje si svůj cíl a spolupracuje na
jeho průběžném naplňování, jsem schopni značně napomoci zmírnění či odstranění jeho nepříznivé situace.
V průběhu doby, ve které službu realizujeme, stále pracujeme na jejím zkvalitňováním a upravujeme standardy kvality, které reagují na nové situace, které ve službě nastávají
a které odrážejí potřeby uživatelů.
Sponzoři a donátoři:
V roce 2017 byla naše služba realizována díky podpoře Libereckého kraje z rozpočtu MPSV, Úřadu práce v Jablonci
nad Nisou, Potravinové banky Libereckého kraje.

.
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Preventivní programy v Libereckém kraji
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 2017:
34 uživatelů, 6355 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.
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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, město Ralsko
a Lesy České republiky, s.p.

Preventivní programy v Libereckém kraji
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 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 2017:
73 uživatelů, 7166 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 a Lesy
České republiky, s.p.
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Služby sociální péče
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBLASTNÍ CHARITY MOST
Vedoucí a sociální
pracovník:
Markéta Obrtlíková DiS.
Kontaktní adresa: Obchodní 36, 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 2017: 95 uživatelů
Provozní doba:
Od 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 2017:
Pečovatelská služba ve městech Most, Osek, Duchcov
a přilehlé obce.
Poslání služby:
Pečovatelská služba zajišťuje pomoc osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního či mentálního postižení. Zahrnuje především pomoc v péči o domácnost, zajištění osobní hygieny,
přípravu jídla, doprovod k lékaři apod.
Pečovatelská služba 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 měst Mostu, Duchcova a obce Havraně.

OSOBNÍ ASISTENCE OBLASTNÍ CHARITY MOST
Vedoucí a sociální
pracovník:
Markéta Obrtlíková DiS.
Kontaktní adresa: Obchodní 36, 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 2017: 5 uživatelů
Provozní doba:
Pondělí až pátek 8:00 do 16:00 hodin (po dohodě s uživateli se služba poskytuje i nad rámec pracovní doby a o víkendech).
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Místa poskytování služby v roce 2017:
Ve městech Most, Osek, Duchcov a přilehlé obce
Poslání služby:
Osobní asistence je služba poskytována osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního či mentálního postižení,
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při
činnostech, které osoba potřebuje.
Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj z rozpočtu MPSV ČR, Ústecký kraj, město
Most.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI ŽATEC
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 2017
(uživatelů, intervencí a kontaktů):
 Počet rodin zapojených do projektu – 23
 Počet intervencí a kontaktů realizovaných s uživatelem či
v jeho prospěch – 1420
Formy poskytování sociálních služeb:
Terénní a ambulantní.
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
08:00 – 16:00
Pátek
12:00 – 12:00
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 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, Ústecký kraj, Úřad práce,
Individuální projekt Ústeckého kraje, město Žatec
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Tříkrálová sbírka
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vedoucí:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Bc. Roman Koutný - koordinátor
Františka Malíka 956/16a, 434 01 Most
+420 775 713 303
koutny@charitamost.cz

Také v roce 2017 jsme se zapojili do Tříkrálová sbírky pořádanou Charitou ČR. Její výsledek je přímo závislý na ochotě
stovek dobrovolníků, kteří se do této sbírky každoročně
zapojí. Druhou podmínkou a důležitou součástí 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.
Výsledek TS za rok 2017 činil 168 698 Kč. Velmi vám děkujeme za ochotu a štědrost!
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 byl použit například na letní
poznávací pobyt dětí z Nízkoprahového zařízení Sovička, na
podporu aktivit Nízkoprahových zařízeních Domino v Litví-
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nově a Khamoro v Chomutově, nebo na podporu Centra sociální pomoci v Mostě. Tradičně již také na podporu a snahu
zlepšit podmínky ke vzdělávání dětem ze sociálně slabých
rodin. Oblastní charita Most přispívá na doporučení školy
chudým žákům na školní stravování a pomůcky do školy.
Děje se tak na Základní škole speciální v Litvínově.
Vážení spoluobčané, zaměstnanci a příznivci Oblastní
charity Most, milí dobrovolníci a koledníci Tříkrálové sbírky. Chceme Vám všem prostřednictvím tohoto děkovného
dopisu poděkovat, za přízeň a obětavost, s níž se podílíte na
pomoci lidem ať již během roku, nebo konkrétně v období
Tříkrálové sbírky.
Rádi bychom touto cestou poděkovali také Aquadromu
v Mostě, který umožnil bezplatný vstup malým koledníkům,
kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky v Mostě. Jednalo se
o 30 dětí ve věku 4 až 15 let v doprovodu pracovníků Oblastní charity Most.

Přeshraniční spolupráce
PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY A AKTIVITY
Koordinátor:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

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

V roce 2017 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.
Zde některé z hlavních akcí:
 7. ledna Tradiční účast Oblastní charity Most na pietním
aktu největší hornické katastrofy v Krušnohoří (1934), při
níž udržujeme kontakty s hornickými bratrstvy Marienberg, Lengefeld a Waldkirchen z německé strany Krušných hor.
 13. března Oslava 10. výročí partnerství s Lidovou solidaritou Freiberg, zahájené v Komunitním centru Litvínov-Janov za přítomnosti německých partnerů, zástupců města
i církve, pokračovala přijetím starostkou Litvínova v Zámku Valdštejnů, dále na hradě Hněvíně a v divadle v Mostě.
Partnerství je aktivní a velmi přínosné.
 23. března Výtvarné setkání českých a německých dětí
v ZUŠ v Mostě v rámci 9. partnerského roku se ZŠ Vévody
Heinricha Marienberg, jehož středobodem byla světová výstava dětských kreseb LIDICE a které bylo velmi zajímavé
a poučné.
 5. dubna navštívila naši Charitu křesťanská TV NOE, jejíž
ředitel zde převzal prestižní cenu „Zlatá holubice míru“ za
zásluhy o porozumění mezi národy. Byla to i vhodná příležitost prezentace naší organizace a charitní práce, což se
velmi podařilo.
 1. června Mezinárodní dětský den v Marienbergu. Děti
obou národností, což z české strany byl klub Sovička,
prožily pěkné chvíle her, zábavy, pikniku ale i poučnou
prohlídku města, a zkušenosti si vyměnili i pedagogové
obou zemí.
 22.–23. června navštívila p. ředitelka Čenkovičová s doprovodem nadaci německých katolíků Renovabis v Bavorsku, kde byly úspěšně představeny projekty Komunitní
práce s Romy v Janově a Centrum sociální práce Most.

 23. srpna se v rámci projektu České a německé děti s novináři o krušnohorské tradici, uskutečnil výlet dětí z charitních klubů z Mostu do města Oederan a obce Gahlenz
v německém Krušnohoří. Akce je tradiční a u dětí i pedagogů velmi oblíbená. Německými partnery jsou: Domovský spolek, Vesnické muzeum a Církevní obec Gahlenz.
 25. srpna Sportovní hry pro německé a české děti v rámci
partnerství s Lidovou solidaritou Freiberg, kde děti z Komunitního centra Janov prožily velmi vydařený den.
 1. září byli pozváni zástupci OchM na slavnost 25 let
partnerství měst Most-Marienberg, která se uskutečnila
v Marienbergu při zastoupení obou našich, ale i dalších
evropských zemí.
 3. září účast p. ředitelky s doprovodem na dožínkové slavnosti u příležitosti 25. výročí založení Vesnického muzea
Gahlenz, kde byla slavnostně předána veřejnosti propagační skládačka muzea v českém jazyce, kterou věnovala
OchM.
 8. listopadu návštěva delegace Německého červeného
kříže Bautzen v Mostě a Janově. Toto velmi úspěšné partnerství trvá již 16 let.
 15.–16. listopadu konference „Situace rodin a charitativní
práce pro rodiny jako priorita“ v Naundorfu v Sasku.
O všech přeshraničních akcích jsou formou článků s fotografiemi informována regionální, církevní i celostátní média,
zdokumentovány jsou mj. v charitní kronice mezinárodních
vztahů vedené dvojjazyčně, jakož i na webových stránkách
Oblastní charity Most a v překladu i u německých partnerských institucí.
Společné přeshraniční akce jsou financovány s podporou přeshraničních partnerů, Česko-německého fondu
budoucnosti, z Tříkrálové sbírky a drobných darů.
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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 – 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 – Pasiva
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Finanční část – Výkaz zisku a ztrát
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Finanční část – Výkaz zisku a ztrát
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Finanční část – Příloha k účetní závěrce
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Finanční část – Příloha k účetní závěrce
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Finanční část – Příloha k účetní závěrce
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Finanční část – Příloha k účetní závěrce
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FEAD
POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM (FEAD)
Vedoucí:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

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

Cílová skupina:
Sociálně potřební a chudí lidé, klienti služeb OCHM
Počet uživatelů v roce 2017:
Potravinovou pomocí, nebo materiální pomocí bylo za rok
2017 opakovaně podpořeno celkem 9909 osob.
Popis sociální služby:
Také i v roce 2017 se Oblastní charita Most zapojila prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice, do programu
FEAD Il. Tento program „Potravinová a materiální pomoc
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nejchudším osobám“ je operační program Ministerstva práce a sociálních věcí, financovaný z Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám. Díky tomuto programu mohla Oblastní
charita Most rozdávat trvanlivé potraviny a drogerii osobní
potřeby sociálně potřebným a chudým lidem v našem regionu. Jednotlivá zařízení mimo praktické pomoci zájemcům
poskytovala také odborné poradenství nebo další pomoc,
směřující k řešení jejich aktuální nepříznivé situace.

FEAD
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Poděkování hlavním donátorům
OBLASTNÍ CHARITA MOST DĚKUJE ZA FINANČNÍ PODPORU VĚTŠINY
NAŠICH SLUŽEB NAŠIM NEJVĚTŠÍM DONÁTORŮM.

.
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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: 400 ks

