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Vážení, předkládáme Vám výroční zprávu Oblastní charita Most za rok 2020. Jsme 
nestátní nezisková církevní organizace. Poskytujeme sociální pomoc a humanitární 
na území Ústeckého kraje a Libereckého kraje. Střediska a zařízení Oblastní charity 
Most najdete v Mostě, v Chomutově a v Jirkově, Litvínově a v Litvínově-Janově, 
v Duchcově a v Oseku u Teplic, v Tanvaldu, v Zákupech, v Náhlově u Osečné, v Žatci 
a v Podbořanech. Poskytujeme 11 sociálních služeb podle Zákona 108/2006 Sb., 
máme akreditaci na spolupráci v rámci sociálně právní ochrany dětí, rovněž akreditaci 
na pomoc při oddlužování občanů.

V roce 2020 uplynulo dvacet let od vzniku Oblastní charity Most. Toto výročí jsme vzpomenuli pod stínem epidemie 
koronaviru a bez nějakých oslav. Ale zrušení slavnostního setkání – to bylo to nejmenší, čemu jsme v roce 2020 čelili 
a co jsme řešili.

Činnost Oblastní charity Most byla v celém roce zásadně ovlivněna epidemií covid-19. Tudíž reflektovala situaci 
a potřeby nejen uživatelů našich služeb, ale i dalších občanů v místech našeho působení. Rozšířili jsme pomoc seniorům 
a lidem nemocným a s handicapem v domácnostech, abychom přispěli ke snížení rizika jejich nákazy a pomohli jim 
situaci celkově zvládat. Využili jsme k tomu všechen lidský potenciál – a tímto děkuji všem zaměstnancům a dobrovolníků, 
kteří spolu s námi vnímali naléhavost situace a pomáhali nejen v rámci své služby, nastoupili všude tam, kde bylo třeba. 
Děkujeme Charitě ČR, Diecézních charitě Litoměřice, jejíž jsme organizační složkou, že se nám i od nich dostalo pomoci 
při práci v terénu. Spolupracovali jsme dle potřeb i se složkami Integrovaného záchranného systému, s kraji, městy 
i s obcemi. Po určitou dobu jsme mohli používat i automobil, který nám zapůjčila automobilka Škoda Mladá Boleslav.

Důležité byla pro nás i ochrana zaměstnanců před covid-19 a nastavení fungování organizace tak, aby i oni byli 
co nejvíce před nákazou chráněni. Nicméně se epidemie dostala i do našich řad, čímž v některých činnostech jsme 
museli improvizovat. V Oblastní charitě Most pracuje také mnoho maminek s malými dětmi i školáky, které potřebovaly 
se postarat především o bezpečí a výuku svých ratolestí…

Tak jako v celé společnosti byl rok 2020 náročný a úplně odlišný od předcházejících. Poskytování sociálních služeb 
jsme nepřerušili – až na ty dvě služby, které jsme museli po dobu cca 2 měsíců na jaře 2020 zavřít na základě nařízení 
vlády. Ve všech službách jsme se setkávali s našimi klienty za přísných hygienických podmínek, avšak nepřetržitě. 
V azylových domech, v poradnách, v pečovatelských službách, sociálně aktivizačních službách, v terénních programech 
i formou humanitární pomocí. Hojně využívané byly už tradičně služby protidluhových poraden.

V roce 2020 Oblastní charita Most realizovala dva investiční projekty podpořené EU, německou církevní nadací 
Renovabis a Ústeckým krajem. Také na provoz jsme čerpali v několika sociálních službách EU, doplněné z rozpočtu 
ČR. Pokračovalo naše partnerství v projektu realizovaném Vzdělávacím centrem Genesia, z.s., zaměřeným na inkluzi 
žáků v mosteckých školách. V organizaci pracovalo koncem roku 2020 kolem jednoho sta osmdesáti zaměstnanců 
a pomáhalo nám 70 dobrovolníků především při Tříkrálové sbírce.

Loňský rok před nás položil zvýšený důraz na konání v duchu příkladu Ježíše Krista – soucítění s lidským utrpením 
a důležitost rychlé pomoci. Děkujeme všem, kteří jste s námi v roce 2020 spolupracovali, povzbuzovali nás, poradili 
i přispěli finančně, materiálně i svou dobrovolnou prací. Přeji Vám vše dobré.

 Mgr. Eva Čenkovičová, ředitelka Oblastní charity Most

Úvodem
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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 přísluš-
nosti. Poskytování sociálních služeb dle Zákona o sociál-
ních službách, poskytování humanitární pomoci, zlepšení 
sociálního prostředí v našem regionu.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ
Oblastní charita Most (dále jen OchMost) je samostatnou 
právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva a sou-
částí Římskokatolické církve. Oblastní charita Most byla 
zřízena biskupem Litoměřickým 17. 3. 2000. Zapsána je 
v rejstříku na Ministerstvu kultury.
Sídlí v Mostě a působí v litoměřické diecézi. Je územní slož-
kou 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;
 � Protidluhové poradenství;
 � Terénní sociální a poradenská činnost v komunitách ohro-

žených sociálním vyloučením;
 � Charitní ošetřovatelská péče Sestra domů;
 � Nízkoprahové denní centrum.

Litvínov
 � Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;
 � Odborné sociální poradenství;
 � Sociální rehabilitace;
 � Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino;
 � Terénní programy;
 � Rodinné centrum Petrklíč;
 � Centrum pro děti Janováček;
 � Asistenční centrum v Janově.

Chomutov a Jirkov
 � Odborné sociální poradenství;
 � Terénní sociální a poradenská činnost v komunitách, ohro-

žených sociálním vyloučení;
 � Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro;
 � Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zahrada;
 � Protidluhové poradenství;
 � Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

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;
 � Protidluhové poradenství;
 � Pečovatelská služba;
 � Noclehárna;
 � Asistenční služba u zdravotně postižených a seniorů;
 � 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;
 � Asistenční služba u zdravotně postižených a seniorů;
 � Dětská skupina Pastelka.

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.
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Preventivní programy Most

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOVIČKA

Vedoucí:  Mgr. Helena Fadrhonsová
Adresa:  P. Jilemnického 2459, 434 01 Most
Telefon:  775 713 300, 775 713 249
E-mail:  sovicka@charita-most.cz

Cílová skupina:
děti ve věku 6 – 15 let, nacházející se v nepříznivé sociální 
situaci.

Okamžitá kapacita: max. 15 dětí.

Počet uživatelů / kontaktů / intervencí v roce 2020:
66 uživatelů, 2 357 intervencí.

Provozní doba: Pondělí – Pátek 12:00 – 17:30 hodin.

Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní, terénní.

Cíl služby: Cílem sociální služby je vytvoření podmínek a zá-
zemí pro děti a mládež, kteří potřebují řešit svou nepříznivou 
sociální situaci v důsledku vlivu sociálního prostředí, ve kte-
rém žijí. Bývají ohroženi sociálně patologickými jevy.

Popis sociální služby:
Jedná se o ambulantní sociální službu pro děti a mládež z ri-
zikových skupin. Vytvořením vhodných podmínek (dostup-
nost, bezplatnost, anonymita) a zázemí v NZDM se snižují 
rizika sociálně patologických jevů a sociálního vyloučení.
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách po-
máhají při:

 � řešení životních problémů
 � školní domácí přípravě
 � nabízejí povídání na různá témata jako je například – bez-

pečnost při „surfování“ na internetu, rizika užívání drog 
a alkoholu, sexualita dospívajících

 � jednání s úřady, školami a institucemi nabízející navazující 
sociální služby

Aktivity:
 � letní společné výlety
 � odborné besedy
 � hraní společenských her
 � pravidelné výtvarné dílny
 � sportovní odpoledne či učení se přístupu „ fair play“
 � NZDM se také účastní pravidelných akcí města Most za-

měřené na rodinu

Rok 2020 začal pro pracovníky a uživatele služby v duchu 
poznávání a setkávání. Děti navštívily s pracovníky NZDM 
během jarních prázdnin Městskou knihovnu v Mostě a Ob-
lastní muzeum v Mostě.

Nouzový stav a uzavření škol z důvodu pandemie Covid-19 
se dotkl i aktivit NZDM. I přes omezení odpoledních aktivit 
v NZDM, jsme mohli podpořit některé uživatele při distanč-
ní výuce. Čtyři děti mohly do zařízení docházet pravidelně 
každé ráno, kde jim pracovníci poskytli notebooky, připo-
jení k internetu a zázemí učebny. V odpoledních hodinách 
probíhalo omezeně i doučování. V létě po uvolnění opatření, 
mohly děti v rámci letních výletů navštívit Kostel nanebe-
vzetí Panny Marie, Zoopark v Chomutově, Zoo v Ústí nad 
Labem nebo Lanové centrum v Oseku. Během léta probí-
hala v zařízení rekonstrukce herny, učeben, toalet a zázemí 
pro pracovníky.

Sponzoři a donátoři:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ústecký kraj, Statutár-
ní město Most, Pekárna OERTELT Most.
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOVIČKA

Preventivní programy Most

Vybrané akce:

Tříkrálová sbírka 2020 Návštěva Městské knihovny 5. 2. 2020

Oslava narozenin 10. 2. 2020 Přednáška o vesmíru 12. 8. 2020

Rekonstrukce stávajících prostor NZDM Sovička léto 2020
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PODPORA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V MOSTĚ PŘI NZDM SOVIČKA

Preventivní programy Most

Vedoucí:  Mgr. Helena Fadrhonsová
Adresa:  P. Jilemnického 2459, 434 01 Most
Telefon:  775 713 300
E-mail:  inkluze@charita-most.cz

Cílová skupina: děti 6-15 let.

Provozní doba: 10:00–16:00.

Projekt je zaměřen na doučování dětí navštěvující třídy 
základních škol v Mostě. Doučování probíhá v prostorách 
NZDM Sovička, kde také dětem pomáháme při plnění 

svých domácích úkolů, procvičování školního učiva, a to 
především zábavnou formou a také hraním vzdělávacích 
a vědomostních her. Pomoc také spočívá ve školní přípravě 
a komunikaci s učiteli dětí. Během letních prázdnin je pak 
pro děti připravena řada venkovních akcí, v podobě vzdě-
lávacích výletů. V roce 2020 to byla např. návštěva ZOO, 
muzea či kostela.

Sponzoři:
Evropské strukturální fondy a investiční fondy, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
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Vedoucí:  Mgr. Martin Blažek
Adresa: Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most
Telefon:  773 752 935
E-mail:  blazek@charita-most.cz

Cílová skupina: Rodiny s dětmi.

Počet uživatelů / kontaktů intervencí v roce 2020:
Klientů 152, kontaktů 2252, intervencí 1657.

Provozní doba: Pondělí – pátek 8.00–16.00 hodin.

Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní, terénní.

Okamžitá kapacita služby: 7 uživatelů.

Popis sociální služby:
Služba je k dispozici pro rodiny s dětmi, které se dostaly 
do tíživé životní situace. V rámci naší služby aktivizujeme 
jednotlivé členy rodiny tak, aby rodina plnila všechny 
základní funkce. Sociální pracovnice pomáhají rodinám 
v jejich přirozeném prostředí. Tímto chceme předcházet 
hromadění problémů v rodině a udržet funkčnost rodi-
ny. V rámci poskytování našich služeb spolupracujeme 
s OSPOD, okresním soudem, školami a dalšími státními 
i neziskovými organizacemi.

Sponzoři a donátoři:
MPSV, Ústecký kraj, Město Most, Evropský sociální fond, 
Potravinová banka Džbánsko

V rámci projektu Charita pro Chanov, který finančně pod-
pořila nadace Olgy Havlové–Výbor dobré vůle, jsme v roce 
2020 podporovali děti z přípravných tříd na základní škole 
v Chanově.

Cílem projektu bylo připravit předškolní děti na úspěšný 
vstup do 1.třídy. V základní škole byly pro tyto děti otevřeny 
dvě třídy, kam jich docházelo celkem 21. Děti byly ve věku 
5 – 7 let.

Z darovaných finančních prostředků byly zakoupeny školní 
a vzdělávací pomůcky a odměny pro děti, např. pastelky, 
tužky, lepidla, nůžky atd.

V průběhu výuky jsme se věnovali hlavně dětem, které 
potřebují individuální přístup, případně zvýšený dohled. 
Jedná se např. o děti s autismem nebo s poruchami cho-
vání. Ve spolupráci s učitelem jsme vedli děti ke správným 
hygienickým návykům, slušnému vystupování a dodržová-
ní pravidel při výuce. Snažili jsme se o to, aby děti chodily 
do školy rády, aby se jim tam líbilo a měly tak lepší přístup 
ke vzdělání.

Projekt byl financován za podpory nadace Olgy Havlové–
Výbor dobré vůle.

Preventivní programy Most

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI ROZMARÝNEK

CHARITA PRO CHANOV
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Preventivní programy Most

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM MOST

Vedoucí:  Mgr. Helena Fadrhonsová
Adresa:  Jana Kříže 846/21, 434 01 Most
Telefon:  778 546 947, 775 713 249
E-mail:  ndcmost@charita-most.cz

Cílová skupina:
Osoby bez přístřeší, muži a ženy starší 18 let.

Počet uživatelů / kontaktů / intervencí v roce 2020:
203 uživatelů, 7211 kontaktů, 5555 intervencí.

Provozní doba: 7:00 – 15:00 hodin.

Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní, terénní.

Popis sociální služby:
Nízkoprahové denní centrum Most poskytuje ambulantní 
a terénní služby pro osoby bez přístřeší. Zejména pak pod-
mínky pro osobní hygienu, poskytuje stravu a pomáhá při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osob-
ních záležitostí.

Sponzoři a donátoři:
MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Most, anonym-
ní dárci.
Nízkoprahové denní centrum Most poskytuje osobám bez 
přístřeší individuální podporu a pomoc při řešení jejich ne-
příznivé životní situace. Naše zařízení plní funkci místa prv-
ního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních 
potřeb. Jde především o poskytnutí stravy, hygienického 
zázemí a ošacení. Dále pak jde o pomoc při vyřizování osob-
ních dokladů, dávek hmotné nouze, hledání zaměstnání 
a v neposlední řadě také pomoc při hledání vhodného uby-
tování. Standardní provozní doba pro uživatele je od 7:00 

do 15:00 hod. Tato doba se pak hlavně v období mrazů 
přizpůsobuje potřebám našich uživatelů.
I v roce 2020, který se nesl v duchu celosvětové pandemie 
Covid 19, a nebyl jednoduchým pro jakékoli zařízení sociál-
ních služeb, máme z našeho zařízení dobré zprávy. Je pro 
náš tým NDC OchM potěšením konstatovat, že i v těchto 
těžkých dobách se nám podařilo zlepšit sociální situaci 
u několika našich klientů.

Např. v září 2020 se stala v důsledku rozvodu a ještě dal-
ších okolností naší uživatelkou paní R. B. 53 let i se svým 
synem A. R. 28 let. Její syn si během měsíce října našel 
bez naší pomoci stálé zaměstnání a v měsíci listopadu pak 
také smluvní bydlení. Od listopadu 2020 již nejsou našimi 
uživateli a dalších služeb našeho zařízení nevyužili. Dalším 
úspěchem našeho týmu je zprostředkování bydlení pro dva 
muže do 28 let v zařízení v Domě na půl cesty v Mostě. 
U jednoho z klientů byl také rozjednán nástup do zaměst-
nání. Pro uživatelku Z. T. 63 let jsme ve spolupráci s Magist-
rátem města Mostu zajistili ubytování na ubytovně v Mostě. 
Pan P. K. 59 let našel s naší pomocí ubytování na noclehár-
ně pro muže v Mostě.
Ne vždy je komunikace a spolupráce s našimi uživateli 
jednoduchá, avšak i těch několik úspěšných případů, které 
se zdaří, je naší pohonnou hmotou, kdy si můžeme jako tým 
říci, že to má smysl.
Na závěr je nutno podotknout, že naše zařízení má velmi 
dobré vztahy s dalšími spolupracujícími orgány jako je Ma-
gistrát města Mostu, ÚP kontaktní pracoviště Mostu a také 
Litvínova. Dále pak i s jinými nestátními organizacemi.
A všem za to patří upřímný dík.
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Preventivní programy Most

SOCIÁLNÍ PORADNA MOST

Vedoucí:  Mgr. Petr Fadrhons
Adresa:  Františka Malíka 956/16, 434 01 Most
Telefon:  775 713 801
E-mail:  fadrhons@charita-most.cz
Cílová skupina: Osoby v krizi

Počet uživatelů v roce 2020: (uživatelů, intervencí a kon-
taktů) 206 uživatelů, 1064 intervencí, 516 kontaktů.

Provozní doba:
 � Pondělí 9:00 – 17:00 hodin
 � Úterý 8:00 – 16:00 hodin
 � Středa 8:00 – 16:00 hodin
 � Čtvrtek 8:00 – 16:00 hodin
 � Pátek 8:00 – 16:00 hodin – administrativní den

Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní

Popis sociální služby: Posláním realizace služby je posky-
tování poradenské činnosti sociálně slabým či znevýhod-
něným členům společnosti, prostřednictvím ambulantní 
služby. Většina uživatelů naší služby řeší s poradci problé-
my v partnerských a rodinných vztazích. Často řešeným 
problémem je také podpora osob, které ve svém životě po-
tkala krizová situace (onkologické onemocnění, smrt blízké 
osoby apod.). Služba byla realizována i v době pandemické 
krize. V roce 2020 přibil počet případů domácího násilí. 
V té době jsme více využívali komunikace pomocí elektro-
nických médií.

Sponzoři a donátoři: Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Statu-
tární město Most, Ústecký kraj.

TERÉNNÍ PROGRAMY MOST

Vedoucí:  Mgr. Helena Fadrhonsová
Adresa:  Fr. Malíka 956/16a, 434 01 Most
Telefon:  775 713 249
E-mail:  fadrhonsova@charita-most.cz
Cílová skupina: Osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, 
etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života 
nebo jím jsou ohroženy.

Počet uživatelů / kontaktů / intervencí v roce 2020:
223 uživatelů, 2941 kontaktů, 1534 intervencí.

Provozní doba: Pondělí až pátek 8:00 – 16:00 hod.

Formy poskytování sociálních služeb: Terénní

Popis sociální služby: Posláním poskytování sociální služby 
je vyhledávání a pomoc osobám ohroženým sociálním vy-
loučením nebo již sociálně vyloučeným při stabilizaci, ane-
bo zlepšení jejich nepříznivé sociální situace. Cílem sociální 
služby je, aby uživatelé sociální služby získávali informace, 
podporu a kompetence pro řešení své nepříznivé sociální 
situace. Služba vede uživatele k samostatnosti. Okruhy 
pro získávání kompetencí jsou následující: oblast bydlení, 
zaměstnávání, vzdělání, finance a dluhová problematika, 
komunikace s úřady, mezilidské vztahy.

Sponzoři a donátoři: MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, 
Statutární město Most.

Příběhy: Paní H. je 55 let. Žila s rodinou v Anglii, po návratu 
do ČR byla nucena bydlet u své sestry, jelikož neměla žádné 
finanční prostředky, vše bylo vynaloženo na cestu z Anglie 

do ČR. Paní H. se vracela se svými dvěma dětmi. Bydlení paní 
H. u sestry nebylo z dlouhodobého hlediska možné. Paní H. 
se obrátila na službu TP s žádostí o pomoc. Pracovnice TP 
pomohla paní H. sehnat bydlení v nájmu bez kauce, zároveň 
pomohla paní H. najít zaměstnání a po finanční analýze uživa-
telčiných příjmů a výdajů pracovnice TP vyhodnotila, že paní 
H. může úspěšně čerpat ještě dávky státní sociální podpory. 
Tato skutečnost v začátcích rodině velmi pomohla a přispěla 
ke zlepšení jejich nepříznivé sociální situace. Nyní je paní H. již 
samostatná, služeb TP využívá již ve výjimečných případech.
Pan R. přišel důsledkem COVID – 19 o zaměstnání. Pan R. 
si chtěl najít nové zaměstnání, ale stále se mu nedařilo. Dů-
sledkem ztráty zaměstnání musel bydlet u své matky. Pan R. 
oslovil TP s žádostí o pomoc při hledání zaměstnání. TP panu 
R. pomohla sestavit životopis a společně jej rozeslali po aktu-
álních nabídkách zaměstnání. Pan R. získal zaměstnání s uby-
továním jako operátor výroby v podniku LEGO Kladno. Nyní 
má svůj stálý příjem, ubytování a šetří na kauci na pronájem.
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Preventivní programy Most

PROTIDLUHOVÉ PORADENSTVÍ MOST 

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE SESTRA DOMŮ

Vedoucí:  Mgr. Petr Fadrhons
Adresa:  Františka Halase 845, 434 01 Most
Telefon:  775 713 801
E-mail:  fadrhons@charita-most.cz

Cílová skupina: Osoby v krizi.

Počet uživatelů v roce 2020 
128 uživatelů a 1416 kontaktů a intervencí.

Provozní doba:
 � Pondělí 8:00 – 16:00 hodin
 � Úterý 8:00 – 16:00 hodin
 � Středa 8:00 – 16:00 hodin
 � Čtvrtek 8:00 – 16:00 hodin
 � Pátek 8:00 – 16:00 hodin – administrativní den

Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní, terénní (po předchozí domluvě)

Popis sociální služby:
Protidluhový poradci pomáhají lidem při řešení finančních 
problémů. Většinou se jedná o tyto situace: dluhy, exekuce, 
pomoc při jednání s věřitelem, dojednávání splátkového 
kalendáře, pokuty, půjčky, hypotéky apod. Jsme akredito-
vaným pracovištěm pro podávání insolvenčních návrhů.

Sponzoři a donátoři:
Celá služby je financovaná z Operačního programu Zaměst-
nanost číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007
849

Vedoucí sestra:  Eva Simonová
Adresa:  Karla Marxe 3426/7, 434 01 Most
Telefon:  777 480 019
E-mail:  sestradomu@charita-most.cz

Ošetřovatelská péče je poskytována na základě oprávnění 
poskytování zdravotních služeb, podle zákona č. 372/211 
Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytová-
ní, ve znění pozdějších předpisů od 1.8.2020.

Ošetřovatelská péče poskytuje služby ve vlastním domácím 
prostředí pacienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Služba 
zahrnuje město Most a přilehlé obce.

Sestra, na doporučení ošetřujícího lékaře pravidelně na-
vštěvuje nemocného. Služba je pro pacienty bezplatná.

Ošetřovatelská péče se týká široké potřeby, jako například: 
pravidelné převazy, odběry krve, nácvik soběstačnosti 
a základní rehabilitace u dlouhodobě ležících a po úrazech, 
péče o stomie, cévky u urologických pacientů, aplikace in-
jekcí, měření krevního tlaku, kontroly hladiny cukru v krvi, 
aplikace inzulínu včetně zacvičení. V terminálním stádiu ne-
mocného lékař doporučí frekvenci návštěv a způsob léčby: 
např.: tlumení bolestí.

Sestřičky v domácí charitní péči přispívají svým profesio-
nálním a laskavým přístupem k fyzickému i psychickému 
mírnění utrpení.

Tato služba je realizována za podpory:  
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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Preventivní programy Duchcov, Osek

AZYLOVÝ DŮM OSEK

Vedoucí:  Mgr. Světlana Nikolova
Adresa:  K. H. Borovského 311, Osek (25 lůžek) 
 Hrdlovská 651, Osek (2 lůžka)
Telefon:  417 822 161, 775 713 802
E-mail:  nikolova@charita-most.cz

Cílová skupina: Muži a ženy bez přístřeší od 18 do 80 let.

Počet uživatelů v roce 2020:
57 osob, z toho 3 páry a 24 ženy.

Provozní doba: Nepřetržitá.

Druh poskytované sociální služby:
Azylové domy §57 Zákona č. 108/2006, Sb.

Formy poskytování sociálních služeb: Pobytová

Cena za ubytování: Je stanovená Vyhláškou č. 505/2006, 
Sb. a činí 130 Kč na den.

Poslání služby:
Posláním Azylového domu Osek je poskytnutí nabízených 
služeb a to včetně ubytování na přechodnou dobu. Podpo-
rujeme uživatele v úsilí při řešení jejich tíživé životní situace, 
spojené se ztrátou bydlení. Využíváme individuálního pláno-
vání, vycházejícího z potřeb a možností uživatelů, takovým 
způsobem, který jim pomůže vrátit se do běžného života.
Při poskytování služeb dáváme uživatelům možnost volby 
prostřednictvím nabízení různých řešení daných situací.

Nabízené služby:

Poskytnutí ubytování:
Ubytování ve 2 – 3–4 lůžkových pokojích. V případě vol-

ného místa, na jednom pokoji mohou být společně 
ubytováni manželé/ druh s družkou.

 � Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 � Poskytnutí podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení 

osobního prádla, výměny ložního prádla.

Pomoc při zajištění stravy:
Poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu nebo po-
moc s přípravou stravy.

 � Zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zása-
dám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

 � Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-
starávání osobních záležitostí:

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících 
z individuálních plánů.

 � Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 � Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 

sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných 
nároků a pohledávek.

Sponzoři a donátoři:
Krajský úřad Ústeckého kraje, město Osek, město Bílina, 
město Dubí, město Hrob, Statutární město Teplice, město 
Košťany, obec Jeníkov, Potravinová banka.

Projekt

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V ÚSTECKÉM KRAJI 3
je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných
druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1. 10. 2019 - 30. 6. 2022

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt

REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-
technické základny.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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Preventivní programy Duchcov, Osek

AZYLOVÝ DŮM DUCHCOV

Vedoucí:  Mgr. Radka Pochobradská
Adresa:  Nádražní 555/9, 419 01 Duchcov
Telefon:  417 533 124, 773 593 554
E-mail:  pochobradska@charita-most.cz

Cílová skupina:  
Muži a ženy bez přístřeší od 18 do 80 let.

Počet uživatelů v roce 2020:  
V roce 2020 využilo službu 19 žen a 45 mužů.

Provozní doba: Nepřetržitá.

Formy poskytování sociálních služeb:  
Pobytová.

Kapacita služby:  
30 lůžek.

Úhrada za službu:
Je stanovena Vyhláškou č. 505 a činí 130 Kč na den.

Popis sociální služby:
Posláním sociální služby Azylový dům Duchcov je poskyt-
nout osobám bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu. 
S každým uživatelem je na základě jeho individuálních po-
třeb sestaven plán pro jeho znovu-začlenění do společnosti.
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylo-
vých domech se zajištují v rozsahu těchto úkonů:

 � Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 � Poskytnutí ubytování.
 � Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-

starávání osobních záležitostí.

Sponzoři a donátoři:
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2020 podporovali: Krajský 
úřad Ústeckého kraje, město Duchcov, Statutární město Tep-
lice, město Bílina, město Dubí, město Košťany, město Hrob, 
obec Háj u Duchcova, Obec Zabrušany, Obec Lahošť, Potravi-
nová banka v Ústeckém kraji z.s.

.
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Preventivní programy Duchcov, Osek

Vedoucí:  Kateřina Procházková, DiS.
Adresa:  Husova 305, Osek 417 05
 Hrdlovská 651, Osek 417 05
Telefon: 417 530 813, 775 713 703, 778 532 956
Email:  prochazkova@charita-most.cz

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou matky ve věku od 18 let s nezletilý-
mi dětmi, těhotné ženy, osoby ženského pohlaví pečující 
o nezaopatřené a nezletilé děti bez ohledu na věku, péče 3. 
osoby ženského pohlaví pečující o nezletilé či nezaopatřené 
děti, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci.

Počet uživatelek a dětí v roce 2020:
V roce 2020 využilo službu 19 matek a 31 dětí.

Provozní doba: Nepřetržitě.

Forma poskytování sociální služby: Pobytová.

Popis poslání sociální služby:
Posláním azylového domu Centrum „Rodina v tísni“ je po-
skytnutí nabízených činností a to včetně ubytování na pře-
chodnou dobu. Pro zlepšení sociální situace uživatelek je 
využíváno individuálního plánování vycházejícího z potřeb 
a možností každé uživatelky. Individuální plánování vede 

k znovuzačlenění uživatelek do společnosti, kde je matka 
schopna zajistit řádnou péči o své děti, čímž pak rodina 
vede plnohodnotný rodinný život. Hlavním posláním služby 
je dopomoci se vlastního bydlení, aby fungoval každodenní 
život a opětovně se uživatelka s dětmi neocitala v nevyho-
vující sociální situaci.

Cíle služby:
 � Uživatelka, která se stabilizuje, aby neřešila akutní exis-

tenční krizi.
 � Uživatelka, která samostatně zvládá zajistit péči o rodinu 

v oblasti hygieny a stravy.
 � Uživatelka, která samostatně zvládá plnit své každodenní 

povinnosti.
 � Uživatelka, která umí využívat běžně dostupných zdrojů 

ze svého okolí, aby sobě a své rodině zajistila každodenní 
život a začlenila se tak do společnosti.

 � Uživatelka, která samostatně řeší svou sociální situaci.
 � Uživatelka, která se orientuje ve svých právech a povin-

nostech.

Kapacita služby: 30 lůžek

Vedoucí:  Kateřina Procházková, DiS.
Adresa:  Husova 305, Osek 417 05
Telefon: 417 530 813, 775 440 214, 778 532 956
Email:  prochazkova@charita-most.cz

Cílová skupina:
Dívky a chlapci do 26 let opouštějící školská zařízení pro 
výkon ústavní péče.

Počet uživatelů v roce 2020:
V roce 2020 byla poskytnuta služba 4 uživatelům.
Provozní doba: Nepřetržitě.

Forma poskytování sociální služby: Pobytová.

Popis poslání sociální služby:
Poskytnout mladým dospívajícím do věku 26 let odcháze-
jících ze zařízení pro výkon ústavní péče ubytování na pře-
chodnou dobu. Na základě individuálních potřeb a možnos-
tí 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.
 � Podpořit uživatele a uživatelky v začleňování do společ-

nosti.

Kapacita služby: 4 lůžka.

CENTRUM „RODINA V TÍSNI“ – DŮM NA PŮL CESTY

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI CENTRUM „RODINA V TÍSNI“
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Preventivní programy Duchcov, Osek

V roce 2020 Centrum „Rodina v tísni“ podpořili:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci pro-
jektu POSOSUK 3. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ústecký kraj, města: Osek, Teplice, Most, Duchcov, Bílina, 
Košťany, Hrob a Dubí. Taktéž děkujeme obcím: Hrobčice, 
Jeníkov, Braňany a Háj u Duchcova. Poděkování patří také 
nadaci Terezy Maxové dětem, která realizuje dlouhodobě 
projekt „Made BY“. V rámci dobrovolnických aktivit chceme 
poděkovat zaměstnancům CitiBank za financování a orga-
nizaci výletů pro naše uživatelky a jejich děti. V roce 2020 
byl realizován výlet na divadelní představení, spojený se zá-
bavným odpolednem.

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 roz-
počtu, dozví se o pasivních a aktivních bankovních produk-
tech, 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. 

CENTRUM „RODINA V TÍSNI“ – SPONZOŘI A DONÁTOŘI
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Preventivní programy Duchcov, Osek

Vedoucí:  Mgr. Michala Čádová
Adresa:  Husova 305, Osek 417 05
Telefon: 770 181 556
Email:  cadova@charita-most.cz

Cílová skupina:
Osoby pečující o děti. Tj. rodiče dětí předškolního veku 
v rozpětí 1–6 let.

Počet podpořených rodičů/počet dětí využívajících 
službu:
V roce 2020 využilo službu 22 osob pečující o děti.

Provozní doba: od 6 do 17 hodin

Popis služby:
Dětská skupina Pastelka poskytuje podporu zaměstnaným 
rodičům, pečující o malé děti a tím jim umožní sladit rodinný 
a pracovní život. Službu mohou využívat také rodiče, kteří 
hledají zaměstnání nebo se věnují přípravě na pracovní pro-
ces a nemají možnost umístiti dítě do mateřské školy (např. 
z důvodu nízkého věku dítěte, kapacitních důvodů, rodič má 
adresu trvalého bydliště mimo spádovou oblast, nevyhovu-
je režim zařízení). Malý kolektiv dětí umožňuje individuální 
přístup a možnost umístění i těch nejmenších. Realizací 
aktivity nabízí službu péče o dítě od 1 do 6ti let věku dítěte.

Cíle služby:
 � Zajistit rodičům alternativní bezpečnou službu péče 

o předškolní děti.
 � Pomoci jim vrátit se zpět na trh práce.
 � Pomoci jim dále se vzdělávat, navštěvovat rekvalifikační. 

kurzy, doplnit si řidičské oprávnění.
 � Možnost zařídit si OSVČ.

Kapacita služby:
6 dětí v daný okamžik.

Projekt:
Projekty Pastelka jsou spolufinancovány Evropskou uniíí, 
prostřednictvím MAS Naděje Prorodinná opatření pro zvý-
šení lokální zaměstnanosti – I.
První projekt byl podpořen ve výši 1 600 000 korun čes-
kých.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/
0009051.
A skončil: 31. 08. 2020
Druhý projekt začal: 01. 09. 2020 a končí 31. 12. 2022
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/
0016968.
Projekt je podpořen částkou: 2 366 280 korun českých.

DĚTSKÁ SKUPINA PASTELKA
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Preventivní programy Duchcov, Osek

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZASTÁVKA

Vedoucí:  Mgr. Lenka Podlogarová
Adresa:  Osecká 794/1, Duchcov
Telefon:  778 005 957, 778 545 681
Email:  podlogarova@charita-most.cz
nzdmzastavka@charita-most.cz

Poslání:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka chce 
zlepšit způsob života dětí a mládeže z Duchcova, které 
se ocitají v nepříznivé životní situaci nebo jsou touto situací 
ohroženi. Zařízení zajišťuje bezpečné zázemí pro smyslu-
plné trávené volného času, kde se nadále můžou rozvíjet 
jejich zájmy. Služba je poskytována osobám anonymně.

Cíle:
 � Vyhledávání znevýhodněných nebo ohrožených jedinců či 

skupin dětí v jejich přirozením prostředí,
 � Poskytnutí prostor a vhodných podmínek pro uživatele 

k trávení volného času a realizování společensky přijatel-
ných volnočasových aktivit,

 � Snižování bezprostředních sociálních rizik vyplývajících 
ze životního způsobu, konfliktního chování a způsobu, ji-
miž uspokojují své potřeby a naplňují cíle,

 � Pomoc při zlepšování prospěchu ve škole vytvářením 
vhodných podmínek pro vzdělávání a podporu při vzdě-
lávání,

 � Vytvářet dětem lepší podmínky k uplatnění ve společnosti 
a přispívat k tomu, aby měly ve svém životě rovnocenné 
podmínky, stejně jako jejich vrstevníci.

Cílová skupina: Děti a mládež ve věku 6–15 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy.

Forma poskytování: Ambulantní a terénní.

Provozní doba: Pondělí až pátek od 13:00 – 18:00 hod.

Kapacita služby: 30 uživatelů.

Počet uživatelů v roce 2020:
132, počet intervencí v roce 2020: 6 617, počet kontaktů 
v roce 2020: 2 262

Sponzoři a donátoři: MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, 
Úřad práce Teplice, město Duchcov, Tříkrálová sbírka, Na-
dační fond Albert

Spolupracujeme: Magistrát města Teplice, Základní škola 
A. Sochora Duchcov, Základní škola J. Pešaty, Dětský do-
mov, Základní a střední škola Duchcov, Pedagogicko – psy-
chologická poradna Teplice.

Akce v roce 2019:
 � Sedmidenní vzdělávací a preventivní výjezd v Heřmani-

cích, čtyřdenní vzdělávací a preventivní výjezd Tisá
 � Návštěva sportovních zařízení (sportovní hřiště, 3D bludiš-

tě v korunách stromů, minigolf, discgolfové hřiště…),
 � Pořádání pravidelných motivačních a vzdělávacích soutěží,
 � Vzdělávací výjezdy:

 � Zoo Liberec, IQ Landia, bobová dráha a lanový park 
Klíny, Vaňovské vodopády, Park Mirakulum, Mýdlárna 
Teplice, Obchůdky s Albertem.

 � Zprostředkování praxe studentům.
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Preventivní programy Duchcov, Osek

PŘEDŠKOLNÍ KLUB ZASTÁVKA

PROJEKT PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DUCHCOVÁČEK

Vedoucí:  Mgr. Lenka Podlogarová
Adresa:  Osecká 794/1, Duchcov
Telefon:  778 005 957, 778 545 681
Email:  podlogarova@charita-most.cz 
 nzdmzastavka@charita-most.cz

Poslání:
Hlavním cílem je zprostředkovat romským dětem se speci-
ficky vzdělávacími potřebami, které nejsou zařazeny v ofici-
álním předškolním vzdělávání, kvalitní včasnou péči a před-
školní 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 lokali-
tách „Jižní město, Viktorína a Gizela“).

Forma poskytování: Ambulantní a terénní.

Provozní doba: Pondělí až pátek od 8:00 – 12:00 hod.

Kapacita služby: 15 dětí.

Počet uživatelů v roce 2020: 28 dětí.

Sponzoři a donátoři:
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Nadace Čes-
ké spořitelny, Nadační fond Albert, Tříkrálová sbírka, Úřad 
práce Teplice.

Spolupracujeme:
Magistrát města Teplice, Základní škola A. Sochora Du-
chcov, Základní škola J. Pešaty, Dětský domov, Základní 
a střední škola Duchcov, Pedagogicko – psychologická po-
radna Teplice, MŠ Velká Okružní, MŠ Tyršova, MŠ Osecká, 
MŠ Husova.

Akce v roce 2020:
 � Návštěva sportovních zařízení (sportovní hřiště, 3D bludiš-

tě v korunách stromů, minigolf, discgolfové hřiště…).
 � Vzdělávací výjezd Klíny.
 � Návštěva divadelních představení.
 � Zprostředkování praxe studentům.
 � Vánoční a Mikulášská besídka.
 � Tříkrálová sbírka 2020.

Oblastní charita Most v Duchcově uspořádala v roce 2020 
Příměstský tábor Duchcováček. Cílem bylo poskytnout vol-
nočasové aktivity v období prázdnin pro děti zaměstnaných 
rodičů.
Cílovou skupinou projektu byly děti, které bydlí v Duchcově 
či navštěvují jednu ze základních škol v místě bydliště. Pod-
mínkou taktéž bylo zaměstnání jednoho z rodičů.
Celkem se příměstského táboru v období 24. – 28. 8. 2020 

účastnilo 20 dětí. Každý den od 8:00 do 18:00 byl pro děti 
připraven celodenní výlet se spoustu her a soutěží.

Vzdělávací výlet:
 � Mirakulum.
 � Bobová dráha Klíny.
 � Záchrana horníka Jíry v Oseku.
 � 2 denní trampská noc v Hrobě.

Projekt podpořili: Město Duchcov
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Vedoucí:  Mgr. Světlana Nikolova
Adresa:  ul. Míru 1/14, Duchcov
Telefon:  778 470 529, 775 713 802
E-mail:  nikolova@charita-most.cz

Forma poskytování služby: Ambulantní.

Odborné sociální poradenství zajišťuje tyto základní činnosti:

Sociální poradenství.
 � Telefonickou krizovou pomoc.
 � Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-

starávání osobních záležitostí.

Dluhové poradenství: poskytuje poradenství v oblasti dlu-
hové problematiky včetně vypracování a podání návrhů 
na oddlužení.

Cílová skupina: Služba je určená pro osoby od 18 let v krizi, 
rodiny s dětmi, osoby, které vedou rizikový způsob života 
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby žijící 
v sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny a oběti 
domácího násilí.

Služba se poskytuje zdarma.
V roce 2020 služeb Odborného sociálního poradenství vy-
užilo 328 klientů, z toho 203 žen a 125 mužů. Dluhového 
poradenství využilo 75 osob. Bylo podáno 6 návrhů na od-
dlužení s kladným výsledkem.
Sponzoři a donátoři: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, město Duchcov.

Vedoucí:  Jindřiška Vojtková Dis.
Adresa:  Duchcov, Míru 14/1
Telefon:  775 731 932
E-mail:  vojtkova@charita-most.cz

Cílová skupina: rodiny s dětmi.

Počet uživatelů v roce 2020: 41 rodin–66 dospělých a 92 
dětí, 752 intervencí a 115 kontaktů.

Provozní doba: 8:00–16:00

Formy poskytování sociálních služeb: Terénní.

Popis sociální služby:
Terénní služba podporující rodiny s dětmi, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci. Cílem služby je zapojit členy 
rodiny do ekonomického, sociálního a kulturního života 
společnosti a podpora dospělých osob k vytváření bezpeč-
ného a harmonického prostoru pro zdravý rozvoj svěřeného 
dítěte
V uplynulém roce jsme pomáhali s problémy při distanč-
ní výuce a plnění školních požadavků. Pomáhali jednat 
s úřady při jejich omezeném provozu. Řešili jsme ohrožení 
ztrátou bydlení nebo ztrátu bydlení. Sestavovali domácí roz-
počty a motivovali klienty k placení nájmů a energií. Vyhle-
dávali zaměstnání z dostupných zdrojů.
Na žádost OSPOD jsme prováděli sanaci v 21 rodinách, 
ve kterých byl ohrožen vývoj dítěte, v rámci pověření k vý-
konu sociálně právní ochrany dětí, uděleným Krajským úřa-
dem Ústeckého kraje. Řešili jsme výchovné nebo jiné pro-
blémy souvisejících s péčí o dítě. Vyvíjeli aktivity zaměřené 

na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich 
vzniku. Podporovali zvyšování a upevňování rodičovských 
kompetencí, aby byla zachována celistvost rodiny a děti 
mohly zůstat v péči rodičů.
Služba působila na území Duchcova a přilehlých obcí: Háj 
u Duchcova, Hrob, Křižanov, Jeníkov, Oldřichov, Lahošť, 
Osek, Zabrušany, Želénky, Košťany, Újezdeček.

Sponzoři a donátoři: ESF ČR, Ústecký kraj, MPSV, Město 
Duchcov.

Preventivní programy Duchcov, Osek

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ DUCHCOV

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI DUCHCOV
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Vedoucí: Mgr. Radka Pochobradská
Adresa:  Nádražní 555/9, 419 01 Duchcov
Telefon:  +420 773 593 554
Email:  pochobradska@charita-most.cz
Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší od 18 
do 80 let.

Počet uživatelů v roce 2020: 68 uživatelů.

Provozní doba: každý den od 19:00 do 08:00 hod.

Forma poskytování sociální služby: Ambulantní.

Kapacita služby: 5 lůžek.

Poplatek:
Cena je stanovena Vyhláškou č. 505 a činí 50 Kč/noc.

Popis sociální služby:
Posláním Noclehárny Duchcov je poskytovat komplexní 
a odbornou podporu osobám v nepříznivé životní situaci 
spojenou se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, které 
nejsou schopny řešit vlastními silami. Služba slouží pro uži-
vatele především jako pocit bezpečí, tepla, možnost tělesné 
očisty a spánku.

K dispozici je sociální zařízení, postele s ložním prádlem, 
kuchyňka s varnou konvicí, vařičem a mikrovlnou troubou.
Dle §63 zákona č.108/2006 Sb. poskytuje sociální služba 
tyto základní činnosti:

 � Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu.

 � Poskytnutí přenocování.

Fakultativní služba: Přenocování v IGLOU na základě 
domluvených pravidel zadarmo.

Sponzoři a donátoři:
Děkujeme za podporu naší služby: Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí, Krajský úřad Ústeckého kraje.
Projekt REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785 je spolufi-
nancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: 2.4.2019 – 30.10.2020
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskyto-
vání stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-
-technické základny.

Preventivní programy Duchcov, Osek

NOCLEHÁRNA DUCHCOV
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Vedoucí:  Mgr. Radka Pochobradská
Adresa:  Míru 14/1, 419 01 Duchcov
Telefon: 773 774 862, 773 593 554
E-mail:  vodraskova@charita-most.cz 
 pochobradska@charita-most.cz

Cílová skupina:
Naše služby jsou určeny osobám ve věku 15-80 let sociálně 
vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, bez přístřeší, 
v krizi žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, kte-
ré vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy.

Počet uživatelů v roce 2020: 41.

Provozní doba: 7:30 -16:00 hod.

Forma poskytování sociální služby:
Terénní – v lokalitě Duchcov, Gisela a Viktorina.

Popis sociální služby:
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 individu-
álně určených potřeb a možností.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 � Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 � Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-

starávání osobních záležitostí.

Sponzoři a donátoři:
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2020 podporovali: Minister-
stvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Ústeckého kraje, 
Město Duchcov, Potravinová banka v Ústeckém kraji.

Příběh uživatele:
„Jmenuji se Jan a je mi 59 let. Když jsem po své zletilosti 
opustil dětský domov a vrátil se k rodině, nepřijala mne. 
Několikrát jsem se snažil spáchat sebevraždu, byl jsem 
s menšími přestávkami 16 let ve výkonu trestu odnětí svo-
body. Než jsem začal spolupracovat s terénními programy, 
žil jsem několik let ve vybydleném domě bez osobních 
dokladů, trpěl jsem úzkostmi, živil se drobnými brigádami 
a přežíval díky podpoře rodiny. Ta mne také zkontaktova-
la s terénní pracovnicí, jejíž nabídku podpory jsem využil 
a postupně, malými kroky, přes zajištění rodného listu 
ze Slovenska, navázání opětovné spolupráce s Probační 
a mediační službou, došlo k ubytování v azylovém domě. 
Už jsem nechtěl zažít další zimu venku.“

TERÉNNÍ PROGRAMY DUCHCOV

Preventivní programy Duchcov, Osek

21



Středisko Společné soužití

Vedoucí:  Bc. Kristián Drapák
Vedoucí zař.: Bc. Dobromila Drapáková
Adresa:  ul. Jiráskova 5338, Chomutov 430 03
Telefon:  603 148 127
E-mail:  drapak@charita-most.cz

Cílová skupina: děti a mládež.

Počet uživatelů: 182

Počet intervencí: 6 190

Počet kontaktů: 23

Provozní doba: 13:00 – 18:00 hod.

Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní a terénní.

Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro se zamě-
řuje na děti školního věku ze sociálně znevýhodněného pro-
středí města Chomutova. Navštěvují toto NZDM především 

děti z rodin, které jsou sociálně znevýhodněny, a potřebuji 
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.

Sponzoři a donátoři: Město Chomutov, MPSV ČR, Ústecký 
kraj v rámci dotační podpory sociálních služeb, Federace 
potravinových bank, Společnost Hájek 39, Společnost 
Nestlé, Společnost Billa podpora ve formě sladkosti 
na Mezinárodní dne dětí a Mikulášské nadílky, Tron s.r.o, 
Nadace Terezy Maxové dětem – hračky, oblečení pro 
uživatele, Globus lepší svět, Kaufland.

Vedoucí:  Bc. Kristián Drapák
Vedoucí zař.: Bc. Eva Olahová
Adresa:  Pod Břízami 5321, Chomutov
Telefon:  603 148 127
E-mail:  drapak@charita-most.cz

Cílová skupina: osoby v krizových situacích od 16 let.

Počet uživatelů: 199.

Počet intervencí: 2 263.

Počet kontaktů: 498.

Provozní doba: 8:00 – 16:00 hod.

Formy poskytování sociálních služeb: Terénní.

Popis sociální služby: Terénní programy jsou poskytovány 
dle potřeb uživatelů na území města Litvínov a Chomutov, 

Jirkov. Terénní programy pomáhají lidem, kteří se ocitli v ne-
příznivé sociální situaci. Pomoc těmto lidem je nabízena 
tak, aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími metodami po-
moci. Dílčím cílem je zlepšení vztahů mezi rodinami a jedin-
ci žijícími v dané komunitě, podpora a pomoc při zlepšování 
prostředí, prevence sociálně patologických jevů.

Sponzoři a donátoři: Ústecký kraj v rámci dotační podpory 
sociálních služeb, Federace potravinových bank, Společ-
nost Hájek 39, Společnost Nestlé, Společnost Billa podpo-
ra ve formě sladkosti na Mezinárodní dne dětí a  Mikulášské 
nadílky, Tron s.r.o.,Nadace Terezy Maxové dětem – hračky, 
oblečení pro uživatele, Globus lepší svět, Kaufland.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KHAMORO

TERÉNNÍ PROGRAMY – CHOMUTOV, JIRKOV

.
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Středisko Společné soužití

Vedoucí:  Bc. Kristián Drapák
Vedoucí zař.: JUDr. Jaroslava Andreaová
Adresa I:  17. Listopadu 5461, 430 04 Chomutov
Adresa II: Pod Břízami 5321, 430 05 Chomutov
Telefon:  603 148 127
E-mail:  drapak@charita-most.cz

Cílová skupina:
osoby v krizových situacích ve věku 19 – 80 let.
Počet uživatelů:139.
Počet intervencí: 1 497.
Počet kontaktů: 175.
Provozní doba ambulantní forma:
Po, St, Čt 8:00 – 12:00 hod.
Provozní doba terénní forma:
Po, St, Čt 12:00 – 16:00 hod., Pá 8:00 – 16:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní a terénní.

Popis sociální služby:
Sociální poradny pomáhají lidem, kteří se ocitli v nepříz-
nivé sociální situaci. Pomoc těmto lidem je nabízena tak, 
aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími metodami pomo-
ci. Dílčím cílem je zlepšení vztahů mezi rodinami a jedinci 
žijícími v dané komunitě, podpora a pomoc při zlepšování 
prostředí, prevence sociálně patologických jevů. Služba 
je poskytována na principech diskrétnosti, nestrannosti  
a bez nadřazenosti kvalifikovanými pracovníky, kteří zcela 
respektují individualitu a svobodu rozhodování uživatele.
Sponzoři a donátoři: Město Chomutov, MPSV ČR, Ústecký 
kraj v rámci dotační podpory sociálních služeb, Federace 
potravinových bank, Společnost Hájek 39, Společnost Ne-
stlé, Společnost Billa podpora ve formě sladkosti na Mezi-
národní dne dětí a Mikulášské nadílky, Tron s.r.o., Nadace 
Terezy Maxové dětem – hračky, oblečení pro uživatele, Glo-
bus lepší svět, Kaufland.

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ 
a ze státního rozpočtu ČR. Projekt: Pomoc chomutovským 
občanům Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052
/0007764
Vedoucí:  Bc. Kristián Drapák
Vedoucí zař.: Bc. Michal Auersvald, Dis.
Adresa: Pod Břízami 5321, 430 05 Chomutov
Telefon:  603 148 127
E-mail:  drapak@charita-most.cz
Cílová skupina: Děti a mládež.
Počet uživatelů: 99.
Počet intervencí: 4 795.
Počet kontaktů: 180.
Provozní doba: 13:00 – 18:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní a terénní.
Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zahrada je podpo-
řeno v rámci projektu POCHOB z EU. Zaměřuje se 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, dáva-
jí přednost trávení volného času mimo rodinu, nebo které 
se vzhledem ke svému životnímu stylu dostávají do konflik-
tu. NZDM Zahrada 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. 
NZDM realizuje preventivní programy a tím snižuje riziko 
výskytu sociálně patologických jevů u klientů.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ CHOMUTOV I+II

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZAHRADA

.
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Místa poskytování pomoci: Chomutov, Jirkov
Vedoucí projektu:  Bc. Kristián Drapák
Vedoucí služby:  Denisa Bouchalová, Dis.
Kontakt:  606 053 607
E-mail: drapak@charita-most.cz

Ambulantní forma: Pod Břízami 5321, 430 05 Chomutov.

Služba registrována: Od 1. 8. 2018.

Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantně, teréně.

Cílová skupina: Děti a mládež a rodiny s dětmi.

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 situace. Cílem projektu 
je preventivně předcházet rozdělením rodiny vzhledem 
k neutěšenému sociálnímu stavu. A popořit rodiny v jejich 
krizových situacích ve formě materální pomoci pro překle-
nutí tížívé sociální finanční situace. Pomáhal jim odborný 
tým zaměstnaců formou asitence terénních a sociálních 
pracovníků. Pomoc těmto rodinám a jejich dětem je 
nabízena tak, aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími 
metodami pomoci.

Počet uživatelů v roce 2020:
Díky poskytnuté dotaci mohlo dojít k pokračování naší služ-
by, která tak mohla poskytnout pomoc a podporu celkem 

Vedoucí:  Bc. Kristián Drapák
Telefon:  603 148 127
E-mail:  drapak@charita-most.cz
Metodik:  Jindřiška Vojtková, DiS.
Garant:  Bc. Kristián Drapák
„Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP 
LZZ a ze státního rozpočtu ČR.“

Programové období: 2014–2020.
Region: Ústecký kraj.
Evropský fond: ESF, ESF.
Operační program: Operační program Zaměstnanost.
Příjemce: Oblastní charita Most.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007764
Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby.

Informace a cíle projekt:
Prostřednictvím sociálních služeb Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež, Odborného sociálního poradenství, Te-
rénních programů a fakultativních činností Protidluhového 
poradenství, klubu pro mládež „Bulleteen“, Cyklu seminá-
řů a Tréninkového zaměstnání, chceme v Chomutově uži-
vatelům předat znalosti a dovednosti, které jim pomohou 
zvládat nepříznivé životní situace a přispějí k sociálnímu 
začlenění. Celkový předpoklad byl podpořit 500 osob

Cílové skupiny:  
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

1. Kontaktní adresa pro služby a aktivity v rámci projek-
tu: POCHOB 17. Listopadu 5461, Chomutov 430 04,
Tel.: 606 148 127
2. Kontaktní adresa pro služby a aktivity v rámci pro-
jektu: POCHOB Pod Břízami 532, Chomutov 430 04, 
Tel.: 606 148 127
Týká se služeb, sociální poradny a terénních programů 
a proti dluhového poradenství, bulleteenu, tréninkového 
zaměstnání a seminářů pro uživatele.
Projekt byl poskytnut 583 osobám. Jde o období leden 
2018–prosinec 2020.

Přímá práce s klienty v roce 2020: 10 934 hodin.

Cílová skupina: Od 15 do 80 let – osoby v krizových 
situacích.

 � KA 1. Nízkoprahové zařízení pro děti mládež (NZDM)–So-
ciální služba.

 � KA 2. Terénní programy (TP)–Sociální služba.
 � KA 3. Odborné sociální poradenství–Sociální služba.
 � KA 4. Protidluhovka – fakultativní služba.
 � KA 5. „Bulleteen“–doprovodná aktivita.
 � KA 6. Cyklus seminářů – doprovodná aktivita.
 � KA 7. Tréninkové zaměstnání – doprovodná aktivita.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JIRKOV

POMOC CHOMUTOVSKÝM OBČANŮM

Středisko Společné soužití
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Vedoucí:  Bc. Kristián Drapák
Vedoucí zařízení:  Denisa Bouchalova, Dis.
Kontaktní adresa:  Pod Břízami 5321, Chomutov
Telefon:  603 148 127
E-mail:  drapak@charita-most.cz

Cílová skupina: Rodiny s dětmi.

Počet uživatelů: 56 rodin, 154 dětí.

Počet intervencí: 2 359.

Počet kontaktů: 943.

Provozní doba: 8:00–16:00 hod.

Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní a terénní.

Popis sociální služby:
Ambulantní služba a terénní forma je poskytována rodinám 
s dětmi ve věku od 0 – 18 let (případně do 26 let, pokud 
studují), které pocházejí z kulturně, geograficky a socioeko-
nomicky znevýhodněného prostředí, dále rodinám, které 
nemají potřebné podmínky pro kvalitní způsob života, mají 
pouze omezené návyky a nacházejí se tak v nepříznivé so-
ciální situaci.
Problematika, která byla v minulém roce řešena nejčastěji:

 � Rizika spojená se ztrátou bydlení nebo ztráta bydlení, 
posilování rodičovských kompetencí, řešení výchovných 
a vzdělávacích problémů, sestavování finančních rozpo-
čtů, vyhledávání vhodného zaměstnání, sepisování růz-
ných dokumentů k soudu.

 � Dále jsme také poskytovali asistované doprovody na růz-
ná úřední jednání (OSPOD, PMS, ÚP, MŠ, ZŠ, lékaři), a to 
na území Chomutova a Jirkova.

Sponzoři a donátoři:
Nadace Terezy Maxové, Městský úřad Jirkov, Magistrát 
města Chomutova, Krajský úřad Ústeckého kraje.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JIRKOV

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JIRKOV

Středisko Společné soužití

56 rodinám. Proběhlo 943 kontaktů a 2359 intervencí. 
V rodinách, ve kterých rodiče ztratily zaměstnání a součas-
ně také bydlení, je nutné poskytovat dlouhodobou a inten-
zivní podporu tak, aby v nich nedocházelo k odebírání dětí. 
Tyto případy jsou bohužel hodně časté.
Celkem 10 rodin je spojených s OSPOD Chomutov, kdy s ro-
dinou a s OSPOD uzavíráme tzv. Trojdohodu a domluvíme 
se na společných cílech naší spolupráce. V těchto deseti 
rodinách je celkem 29 dětí, které potřebovaly pomoci hlav-
ně s přípravou do školy.
Rodinám s dětmi, které jsou školou povinné, poskytujeme 
podporu při přípravě do školy. Pracujeme s rodiči dětí tak, 
aby docházelo k posílení jejich rodičovských kompetencí, 

a to nejen v oblasti vzdělávání, ale také výchovy a péče 
o děti. V několika rodinách dochází k doučování dětí, sna-
žíme se tak předcházet tomu, aby docházelo k opakování 
ročníku. Je třeba říci, že potřeba doučování dětí v takových 
rodinách přibývá a rodiče možnost doučování aktivně vyu-
žívají.
Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Děkujeme tímto Nadaci Terezy Maxové. Která v roce 2018 
podpořila náš projekt v částce ve výši 100 000,- Kč.
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Středisko Společné soužití

„Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP 
LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/
0011553
Vedoucí:  Bc. Kristián Drapák
Vedoucí zařízení:  Denisa Bouchalova, Dis.
Kontaktní adresa:  Pod Břízami 5321, Chomutov
Telefon:  603 148 127
E-mail:  drapak@charita-most.cz

Cílová skupina: Rodiny s dětmi.

Počet aktivních rodin 28
Počet ukončených rodin 14
Počet intervencí 1341
Počet kontaktů 253
Počet mužů 4
Počet žen 24
Děti 0–4 let 40
Děti 5 -9 let 44
Děti 10 – 14 let 22
Děti 15 – 18 let 10
Celkem dětí 116

Provozní doba: 8:00–16:00 hod.

Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní a terénní.

Popis sociální služby:
Ambulantní služba a terénní forma je poskytována rodinám 
s dětmi ve věku od 0 – 18 let (případně do 26 let, pokud 
studují), které pocházejí z kulturně, geograficky a socioeko-
nomicky znevýhodněného prostředí, dále rodinám, které 
nemají potřebné podmínky pro kvalitní způsob života, mají 
pouze omezené návyky a nacházejí se tak v nepříznivé so-
ciální situaci.
Problematika, která byla v minulém roce řešena nejčastěji:

 � Rizika spojená se ztrátou bydlení nebo ztráta bydlení, 
posilování rodičovských kompetencí, řešení výchovných 
a vzdělávacích problémů, sestavování finančních rozpo-
čtů, vyhledávání vhodného zaměstnání, sepisování růz-
ných dokumentů k soudu

 � Dále jsme také poskytovali asistované doprovody na růz-
ná úřední jednání (OSPOD, PMS, ÚP, MŠ, ZŠ, lékaři), a to 
na území Chomutova a Jirkova.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JIRKOV

DOPROVODNÁ SLUŽBA–BULLEEN

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ 
a ze státního rozpočtu ČR. Projekt: Pomoc chomutovským 
občanům Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_05
2/0007764
Vedoucí:  Bc. Kristián Drapák
Adresa: Pod Břízami 5321, 430 05 Chomutov
Telefon:  603 148 127
E-mail:  drapak@charita-most.cz
Cílová skupina: Děti a mládež.
Počet uživatelů: 7 dospělých, 14 dětí.
Počet intervencí: 4 095.
Počet kontaktů: 164.
Provozní doba: 13:00 – 18:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní a terénní.
Popis doprovodné služby:
„Bulleen“ je program pro mládež mezi 15-26 lety věku, 
který má vzbudit pozornost cílové skupině pohybující 

se v rizikovém prostředí, o problematická témata drogy, 
kriminalita, veřejný pořádek a další aspekty sociálně pa-
tologických jevů. Vyvolat zájem a osobní aktivitu, chceme 
prostřednictvím médií a techniky, která cílovou skupinu 
zajímá a baví–sociální sítě, počítače, práce s kamerou a fo-
toaparátem. Jde o tvorbu tištěného čtvrtletníku s názvem 
„Bulleteen“, vytvářený cílovou skupinou s vlastními články 
a fotografiemi a tvorbu krátkých videozpravodajství vkláda-
ných do vytvořeného účtu na sociální síti.
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Středisko Společné soužití

DOPROVODNÁ SLUŽBA–DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

DOPROVODNÁ SLUŽBA–FAKULTATIVNÍ SLUŽBY V PODOBĚ POTRAVIN A OŠACENÍ

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ 
a ze státního rozpočtu ČR. Projekt: Pomoc chomutovským 
občanům Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_05
2/0007764
Vedoucí:  Bc. Kristián Drapák
Adresa I: 17. Listopadu 5461, Chomutov
Adresa II: Pod Břízami 5321, 430 05 Chomutov
Telefon:  603 148 127
E-mail:  drapak@charita-most.cz

Cílová skupina: Dospělí.

Počet uživatelů: 156.

Počet intervencí: 462.

Počet kontaktů: 3.

Provozní doba ambulantní forma: Po, St, Čt 8:00 – 12:00

Provozní doba terénní forma: Po, St, Čt 12:00 – 16:00,  
Pá 8:00 – 16:00

Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní a terénní.

Popis fakultativní služby:
Doplňující služba, která navazuje na poskytování odborné-
ho sociálního poradenství, terénní programy a další sociální 
služby. Služba se specializuje na dluhovou problematiku, 
řešení zadluženosti a nabízí zpracování žádosti o oddlužení. 
Poradci komunikují s věřiteli a exekutory. Vysvětlují práva 
a povinnosti vůči věřitelům, rizika spotřebitelských úvěrů. 
Rozkrývají průběh vymáhacího procesu, postupy věřitelů, 
kdy hrozí skutečně exekuce a kdy se jedná jen o psycho-
logický nátlak. Poradci nabízí postupy k řešení, osvětluje 
podmínky Insolvenčního zák., zpracovávají podklady pro 
podání žádosti o oddlužení.

Služba je určena osobám kteří se ocitli jak ve finanční tak 
i materiální krizi. Jedná se doprovodnou fakultativní službu 
určenou potřebným lidem.

Oblast podpory projektu:
Tato fakultativní a doprovodná služba je určena osobám, 
které se ocitly v obtížné životní situaci. Potravinová pomoc + 
oblečení slouží lidem, kteří jsou ohroženy hladem. Potraviny 
slouží zásadně lidem v krizové sociální a naléhavé finanční 
situaci. Distribuce probíhá prostřednictvím našich sociální 
služeb, které pomáhají skupinám nebo společenství. Pra-
covníci služeb jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi. 
Cílem pomoci je minimalizovat možná rizika související s je-
jich způsobem života, a vytvářet podmínky, aby v případě 
zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci a překle-
nout obtížné období. Jedním z cílů potravinové pomoci je 
boj proti plýtvání a hladu.

Potravinová pomoc + oblečení
 � je získávána z přebytky produkce potravinářského průmyslu,
 � nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny,
 � potraviny shromážděné při veřejných sbírkách v super-

marketech,

 � přebytky oblečení v domácnostech či sbírky od občanů,
 � služba je zahrnuta v strategických dokumentech města 

Chomutova,
 � služba je vyhledávaná hojně uživateli se sociálně slabých 

vyloučených lokalit.

Sponzoři a donátoři: Potravinová banka, Tesco, Billa, Kau-
fland, Lindt, Projekt Globus lepší Svět.

.
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STŘEDISKO LITVÍNOVSKO

Středisko Litvínov

Kontaktní adresa: Komunitní centrum Janov, Janovská 122, 435 42 Litvínov – Janov
Vedoucí zařízení: Mgr. Alena Bartková, DiS., 775 713 304, abartkova@charita-most.cz
Vedoucí sociálních služeb: Jana Štiková, DiS., 775 713 931, stikova@charita-most.cz
Vedoucí projektů pro rodiče a děti: Martina Bartková, DiS., 778 532 576, bartkova@charita-most.cz

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Vedoucí pracovnice  
v sociálních službách:  Tereza Vaňásková
Telefon: 778 538 209
Email: vanaskova@charita-most.cz

Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením.

Počet uživatelů v roce 2020: 20.

Provozní doba:
Pondělí až čtvrtek 7:30–16:00 hod., Pátek 7:00–15:30 hod.

Forma poskytování sociální služby:
Ambulantní, terénní.

Popis sociální služby:
Posláním sociální služby Sociální rehabilitace je pomáhat 
uživatelům se zdravotním postižením překonat nepříznivé 
dopady jejich znevýhodnění v praktickém životě. Dále po-
skytovat uživatelům služby prostor pro nácvik, posilování 
a prohlubování dovedností a schopností, které povedou 

s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem v maxi-
mální možné míře k dosažení jejich samostatnosti, nezávis-
losti a soběstačnosti.

Sponzoři a donátoři: Ministerstvo práce a sociálních věcí,  
Krajský úřad Ústeckého kraje, Pro bezpečnou budoucnost.
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Středisko Litvínov

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SLUŽBY SAS A POVĚŘENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Vedoucí sociální pracovnice: Bc. Helena Platilová
Telefon: 770 147 343
E-mail: platilova@charita-most.cz

Cílová skupina:
Rodiny s jedním, nebo více dětmi, nacházející se v sociálně 
nepříznivé situaci.

Počet uživatelů v roce 2020:
74 rodin (182 dětí, 7 mužů, 67 žen)

Provozní doba: Ambulance a terénu: 
Pondělí – Čtvrtek 7:30–16:00 hod., Pátek 7:00–15:30 hod.

Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantně i v terénu.

Popis sociální služby:
Služba, podporuje rodiny s dítětem nebo více dětmi, které 
se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které 
je ohrožen vývoj dítěte (špatné bytové podmínky, nezaměst-
nanost, absence zdravotní péče, špatná školní docházka, 
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 domácnosti–přiroze-
ném prostředí rodiny.

Sociálně právní ochrana dětí:
Pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
mají Krajským úřadem Ústeckého kraje přiděleno Pověře-

ní k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V rámci pověření 
k výkonu dochází k pravidelnému setkávání pracovníků 
SAS a pracovníků OSPOD MÚ Litvínov a vzájemné infor-
movanosti a spolupráci ku prospěchu dětí, potažmo celých 
rodin. V roce 2020 bylo ve spoluprací s OSPOD podpořeno 
31 rodin.

Sponzoři a donátoři: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Horní Jiřetín, Město 
Litvínov, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.

Sociálně právní ochrana dětí
Sociálně aktivizační služby Oblastní charity Most mají, Kraj-
ským úřadem Ústeckého kraje, přidělené pověření k výko-
nu sociálně právní ochrany dětí. 

Činnosti vykonávané v rámci pověření:
 � Vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana za-

měřuje
 � Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problé-

mů souvisejících s péči 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 pro-
blémů souvisejících s péči o dítě a jeho výchovu

 � Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy 
a přecházení jejich vzniku

Počet rodin podpořených v rámci spolupráce s oddělením 
sociálně právní ochrany dětí v roce 2020:

 � Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozmarýnek 
v Mostě – 23 rodin

 � Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov  
– 21 rodin

 � Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Chomutov 
a Jirkov – 26 rodin

 � Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Janově  
– 31 rodin

 � Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Žatci 
a Podbořanech – 19 rodin
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Středisko Litvínov

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Vedoucí: Alena Studničková, Jana Štiková, DiS.
Telefon: 775 713 931
E-mail: stikova@charita-most.cz

Cílová skupina:
Osoby v krizi, osoby zadlužené ve věku 19 až 80 let.

Počet uživatelů v roce 2020:
Celkový počet uživatelů byl 132.

Provozní doba:
Pondělí až čtvrtek 7:30–9:00, 12:30–16:00–ambulance, 
9:00 – 12:00 terén, Pátek 7:00–15:30 – administrativní den

Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní, terénní.

Popis sociální služby: Sociální poradna Janov poskytu-
je podporu osobám v krizi, zejména pak se zaměřením 

na dlužníky, osoby, jimž hrozí předlužení a osoby, které zkra-
chovaly. Služba je realizována ambulantní i terénní formou. 
Zaměřuje se na právní poradenství, poskytuje uživatelům 
informace z občanského a pracovního práva. Hlavním cílem 
služby je snižování zadlužení uživatelů, podpora a motivace 
uživatele při řešení předlužení a sanování závazků. Služba 
v Litvínově funguje od roku 2008 a je realizována v Litvíno-
vě a v Horním Jiřetíně.

Sponzoři a donátoři: MPSV, Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, Pro bezpečnou budoucnost.

Vedoucí sociální pracovník: Bc. Lucie Kulhánková, DiS.
Telefon: 770 195 069
E-mail: kulhankova@charita-most.cz

Cílová skupina: Děti a mládež od 6 do 26 let.

Počet uživatelů v roce 2020: 93 osob.

Provozní doba:
Pondělí–Čtvrtek 9:00–18:30, 08:00–18:00 terénní forma 
poskytování služby, Pátek 7:30–15:30 administrativní den.

Formy poskytování sociální služby:
Ambulantní a terénní.

Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino slouží 
dětem a mládeži od 6 do 26 let. Jedná se o osoby, které 
zažívají nepříznivou životní situaci nebo jsou jí ohroženy. 
Jde především o děti a mládež žijící v problematickém ro-
dinném prostředí nebo o rizikovou mládež. Nízkoprahové 
zařízení Domino vytváří pro tuto cílovou skupinu bezpečný 
prostor. Otevírají se palčivá témata, která klienti neumí ane-
bo nemají s kým řešit, vzniká prostor pro primární prevenci, 
formou nejrozmanitějších aktivit jsou klientům ukazovány 
bezpečné způsoby trávení volného času. Některým dětem 
chybí reálné vztahy, které zde mají možnost navázat.

Sponzoři a donátoři:
Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajský úřad Ústeckého 
kraje, ÚP České republiky, Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
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Středisko Litvínov

Vedoucí sociální pracovnice: Michaela Lonská, DiS.
Telefon: 775 713 220
E-mail: lonska@charita-most.cz

Cílová skupina:
Osoby od 18 let, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci, 
kterou nejsou schopni řešit vlastními silami nebo s pomocí 
svých blízkých.

Počet uživatelů v roce 2020: 78 uživatelů.

Provozní doba: Pondělí až čtvrtek od 7:30 do 16:00 hod., 
pátek od 7:00 do 15:30 hod.

Formy poskytování sociálních služeb: Terénní.

Popis sociální služby:
Služba podporuje osoby, jimž hrozí sociální vyloučení. Jejím 
posláním je integrace sociálně vyloučených skupin obyva-
telstva do společnosti, předcházení sociálnímu vyloučení, 

snižování míry sociálního vyloučení osob a zmírnění diskri-
minace minoritní skupiny obyvatelstva.

Sponzoři a donátoři: MPSV, ÚP.

Vedoucí komunitní  
pracovnice: Petra Šímová
Klára Bendel Janoušková
Telefon: 775 713 303
E-mail: janouskova@charita-most.cz

Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
žijící na území sociálně vyloučené lokality Janov a přileh-
lého okolí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 
jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané. 
V projektu jde především o dospělé osoby dané komunity, 
v doplňkových aktivitách se pozornost týká také dětí.

Počet osob:  55

Provozní doba: Pondělí – čtvrtek 7:30 – 16:00 hod.,  
pátek 7:00–15:30 hod.

Popis:
Projekt je doplňkovou aktivitou k poskytování sociálních 
služeb. Hlavním cílem projektu je prevence sociálního 
vyloučení a komunitní práce, nelezení efektivnější cesty 
k řešení situace našich účastníků využívající principy komu-
nitní práce ve vyloučené lokalitě. Poskytnout osobám cílové 
skupiny (dospělí i děti) podporu a pomoc k získávání doved-
ností řešit svou situaci vlastními silami, nebo s podporou 
zaměstnanců projektu, či společným úsilím dané komunity.

Sponzoři a donátoři:
Úřad vlády České republiky, Active Citizens Fund–Fondy 
EHP a Norska 2014 – 2021, Nadace OSF, Výbor dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové a Skautský institut, číslo projektu: 
0032/2019/ACF/2.

TERÉNNÍ PROGRAMY

ASISTENČNÍ CENTRUM V JANOVĚ

31



Středisko Litvínov

Vedoucí projektu: Renáta Smoláková
Kontaktní adresa: Janovská 122, 435 42 Litvínov 8
Telefon: 770 121 453
E-mail: smolakova@charita-most.cz

Cílová skupina: Rodiny s dětmi.

Počet matek (otců) v roce 2020: 85.

Provozní doba:
Pondělí, Pátek 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:30

Formy poskytování: Ambulantní, terénní.

Popis projektu:
Rodinného centra Petrklíč poskytuje komplexní pomoc 
rodině jako celku a pomáhá posilovat význam rodiny pro 
společnost. Rodiče zde mimo jiných aktivit mohou překoná-
vat sociální izolaci, která může vzniknout během rodičovské 
dovolené. Aktivity, které probíhají v RC Petrklíč, posilují rodi-
čovské kompetence, zkvalitňují rodinné vztahy a podporují 
rodiče, zejména matky při sladění péče o rodinu a jejich 
zaměstnání.

Sponzoři a donátoři: MPSV – odbor Rodina, Město Horní 
Jiřetín, Město Meziboří, EU, ESF, OP Zaměstnanost.

Vedoucí pedagožka:  Martina Bartková, DiS.
Telefon:  778 532 576
E-mail: bartkova@charita-most.cz

Cílová skupina: Děti a žáci.

Počet osob v roce 2020: 21 dětí a 31 žáků.

Provozní doba: Pondělí–Pátek, 8:00 – 15:30 hod.

Formy poskytování: Ambulantní, Terénní.

Popis sociální služby:
Centrum pro děti Janováček poskytuje dětem ze sociálně 
vyloučené lokality v předškolním věku přípravu na vstup 
do mateřské školy. Žákům nabízí odpolední a prázdninové 
aktivity, kterými přispívá k prevenci školní neúspěšnosti. Cí-
lem projektu je také zapojit rodiče dětí do realizovaných ak-
tivit a rozvíjet spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání. Všech-
ny aktivity projektu jsou vedeny dle Montessori pedagogiky.

Sponzoři a donátoři:
EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální fondy, Operační 
program Výzkum, vývoj, vzdělávání – číslo projektu: CZ.02.
3.61/0.0/0.0/16_039/0011312.

RODINNÉ CENTRUM PETRKLÍČ 

CENTRUM PRO DĚTI JANOVÁČEK
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Preventivní programy v Libereckém kraji

Vedoucí: Michaela Lochmanová
Adresa: Nemocniční 339, 468 41 Tanvald
Telefon: 775 713 302
E-mail: lochmanova@charita-most.cz

Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožení společensky ne-
žádoucími jevy.

Počet uživatelů v roce 2020:
(uživatelů, intervencí a kontaktů)

 � Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení spolupracovalo: 66
 � Počet časových jednotek strávených prací s uživatelem 

či ve prospěch jeho nebo dalších potřebných (jednotka = 
10 minut práce zaměstnance služby): 39 923

Provozní doba:
Ambulantní forma
Od pondělí do pátku od 13:00 do 19:00 hodin.
Terénní forma (Tanvald, Smržovka, Desná, Velké Hamry, Al-
brechtice v Jizerských horách, Kořenov, Plavy, Železný Brod)

 � Od pondělí do pátku do 13:00 do 17:00 hodin na území Tan-
valdska. Na území Železného Brodu na základě předchozí 
domluvy.

Formy poskytování sociálních služeb:
Terénní a ambulantní forma.

Popis sociální služby:
Cílem naší práce je podporovat uživatele naší služby při po-
stupném dosahování cílů, které si pro naši spolupráci stano-
ví. 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 reagu-
jeme: řešení nepříznivé sociální situace, využití poradenství, 
trávení času s vrstevníky, naplnění volného času, pravidel-
ná 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.

Po létě v roce 2020 se naše služba na čas přestěhovala 
ze svým stálých prostor na dobu jejich rekonstrukce, kte-
rá by měla trvat cca 1 rok. Vedle stěhování byla služba 
poznamenána omezeními souvisejícími se šířením nemoci 
Kovid19. Část roku byla služba, rozhodnutím vlády, uzavře-
ná, ale pracovníci se rozhodli využít tento čas na rozšíření 
aktivit služby na facebookovém profilu služby a nabízeli uži-
vatelům on-line podporu. V následujícím období se služba 
dále zabývala pomocí a podporou všech osob v krizi, které 
se na nás obrátili.
Sponzoři a donátoři:
V roce 2020 byla naše služba realizována díky podpoře 
dotačního programu MPSV přerozdělovanému Libereckým 
krajem, Libereckého kraje a jeho dotačních programů, 
města Tanvald, Úřadu práce v Jablonci nad Nisou, Potravi-
nové banky Libereckého kraje.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KOTVA V TANVALDU

.
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Vedoucí: Michaela Lochmanová
Adresa: Nemocniční 339, 468 41 Tanvald
Telefon: 775 713 302
E-mail: lochmanova@charita-most.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.

Počet uživatelů v roce 2020 (uživatelů, intervencí 
a kontaktů):

 � Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení pracovalo: 40
 � Počet časových jednotek strávených prací s uživatelem či 

v jeho prospěch (jednotka = 10 minut práce zaměstnance 
služby): 2 699.

Provozní doba:
Ambulantní forma 
Pondělí, středa, pátek od 8:00 do 10:00 hodin.

Formy poskytování sociálních služeb:
Ambulantní forma.

Popis sociální služby:
Odborné sociální poradenství od svého vzniku stále pracuje 
s uživateli, kteří se především ocitli v krizi, a to ať se jed-
ná 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 uži-
vateli v rámci, jím vytyčených hranic a definované situace. 
Při hledání východiska z uživatelovi situace respektujeme 
jeho právo na rozhodnutí o využití či nevyužití naší nabíd-
ky. 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 napo-
moci zmírnění či odstranění jeho nepříznivé situace.
V průběhu doby, ve které službu realizujeme, stále pracu-
jeme na jejím zkvalitňováním a upravujeme standardy kva-
lity, které reagují na nové situace, které ve službě nastávají 
a které odrážejí potřeby uživatelů.
V práci s uživateli a zájemci o spolupráci byl rok 2020 
poznamenán šířením onemocnění Kovid19 a souvisejícími 

nařízeními. Naše služba byla často informačním zdrojem, 
který uživatelům konkrétně vysvětloval aktuálně platná 
opatření a byl v aktivním spojením s pracovníky Úřadu prá-
ce a odboru sociálních věcí a zajišťoval komunikaci mezi 
ním a naším uživatelem. V roce 2020 byla práce v Sociálně 
poradně Tanvald velice intenzivní a v některých případech 
šla jiným směrem, než by samotní pracovníci preferovali – 
naším cílem je vždy uživatele osamostatnit a nabídnout mu 
různé možnosti řešení jeho situace. V roce 2020 se mnoho-
krát stalo, že uživatel přišel se zakázkou, jejíž náročnost byla 
pro uživatele nad jeho dovednosti, nebo by na její realizace 
potřeboval čas, který ke splnění neměl – tudíž se na napl-
nění zakázky pracovník angažoval více, než v době mimo 
nouzový stav, kdy by postupně uživateli nabídl pomoc při 
získávání dovedností souvisejících s plnění zakázky.

Sponzoři a donátoři:
V roce 2020 byla naše služba realizována díky podpoře 
dotačního programu MPSV přerozdělovanému Libereckým 
krajem, Libereckého kraje a jeho dotačních programů, Úřa-
du práce v Jablonci nad Nisou, Potravinové banky Liberec-
kého kraje.

Preventivní programy v Libereckém kraji

SOCIÁLNÍ PORADNA TANVALD

.
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Vedoucí:  Michaela Lochmanová
Adresa: Náhlov 128, 463 52 Osečná
Telefon: 775 713 302
E-mail: lochmanova@charita-most.cz

Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 6–26 let ohrožení společensky ne-
žádoucími jevy.

Počet uživatelů v roce 2020 (uživatelů, intervencí 
a kontaktů):

 � Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení spolupracovalo: 46
 � Počet časových jednotek strávených prací s uživatelem 

či ve prospěch jeho nebo dalších potřebných (jednotka = 
10 minut práce zaměstnance služby): 27 461

Provozní doba:
Ambulantní forma
Od pondělí do pátku od 11:00 do 18:00 hodin.
Terénní forma
Od pondělí do pátku do 13:00 do 17:00 hodin.

Formy poskytování sociálních služeb:
Terénní a ambulantní forma.

Popis sociální služby:
Cílem naší práce je podporovat uživatele naší služby při po-
stupném dosahování cílů, které si pro naši spolupráci stano-
ví. 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 reagu-
jeme: řešení nepříznivé sociální situace, využití poradenství, 
trávení času s vrstevníky, naplnění volného času, pravidel-
ná 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.
Realizace služby se v letošním roce z části přesunula do on-
-line prostředí a to především z důvodu šíření onemocnění 
Kovid19 a s ním souvisejících vládních nařízení. V on-line 
prostředí začali pracovníci uživatelům nabízet pomoc, 

kromě jiného se zvládáním školní přípravy a zpracování 
domácích úkolů a využívali k tomu především platformu 
videohovorů přes messenger na fb profilu služby. V Náh-
lově, kde služba působí se pracovníci v průběhu prvního 
čtvrtletí, v době kdy byla služba uzavřená, věnovali také šití 
látkových roušek, které pak byli k dispozici veřejnosti nejen 
v Náhlově, ale také v blízkých obcích.
Díky vládním opatřením, která měla vliv na návštěvnost 
služby se pracovníci mohli více zaměřit na práci na sociál-
ních sítích a snaží se profil služby a sdílené informace ote-
vřít také dalším potenciálním uživatelům.

Sponzoři a donátoři:
V roce 2020 byla naše služba realizována díky podpoře 
dotačního programu MPSV přerozdělovanému Libereckým 
krajem, Libereckého kraje a jeho dotačních programů, Úřa-
du práce v Jablonci nad Nisou, Potravinové banky Liberec-
kého kraje.

Preventivní programy v Libereckém kraji

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DRAK
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Preventivní programy v Libereckém kraji

Vedoucí: Michaela Lochmanová
Kontaktní adresa: Mimoňská 203, 471 23 Zákupy
Telefon:  775 713 302
E-mail: lochmanova@charita-most.cz

Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 6– 26 let ohrožení společensky ne-
žádoucími jevy.

Počet uživatelů v roce 2020 (uživatelů, intervencí 
a kontaktů):

 � Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení spolupracovalo: 111
 � Počet časových jednotek strávených prací s uživatelem 

či ve prospěch jeho nebo dalších potřebných (jednotka = 
10 minut práce zaměstnance služby): 14 930

Provozní doba:
Ambulantní forma
Od pondělí do pátku od 12:00 do 18:00 hodin.
Terénní forma
Od pondělí do pátku do 13:00 do 17:00 hodin.

Formy poskytování sociálních služeb:
Terénní a ambulantní forma.

Popis sociální služby:
Cílem naší práce je podporovat uživatele naší služby při po-
stupném dosahování cílů, které si pro naši spolupráci stano-
ví. 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 reagu-
jeme: řešení nepříznivé sociální situace, využití poradenství, 
trávení času s vrstevníky, naplnění volného času, pravidel-
ná 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.
Realizace služby se v letošním roce z části přesunula do on-
-line prostředí a to především z důvodu šíření onemocnění 
Covid19 a s ním souvisejících vládních nařízení.

Působení pracovníků na fb stránkách služby a jejich do-
stupnost na messengeru se pozitivně projevila na zájmu 
uživatelů. Stává se nyní, že pracovníci v jednu chvíli přes 
fb profil komunikují s více než deseti uživateli a řeší s nimi 
různé otázky, včetně osobních problémů, které by často 
v přímém kontaktu neotevřeli.
Vzhledem k tomu, že profil služby „nemá hranice“ spojili 
se s pracovníky také někteří uživatelé, kteří do služby do-
cházeli dříve, nebo navštěvují službu o letních prázdninách, 
kdy jsou v Zákupech např. u svých prarodičů.
V pozitivním smyslu slova dal rok 2020 pracovníkům služby 
možnost se zaměřit na práci na sociálních sítích a vytvořit 
profil, který je živým organismem a umožňuje pracovníkům 
podporovat uživatele služby i přes současnou pandemickou 
situaci.

Sponzoři a donátoři:
V roce 2020 byla naše služba realizována díky podpoře 
dotačního programu MPSV přerozdělovanému Libereckým 
krajem, Libereckého kraje a jeho dotačních programů, 
města Zákupy.Potravinové banky Libereckého kraje

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZÁKUPY
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Služby sociální péče

Vedoucí a sociální  
pracovník:  Markéta Obrtlíková, DiS.
Adresa:  Fr. Malíka 956/16a, 434 01 Most
Telefon:  778 538 602
E-mail: obrtlikova@charita-most.cz

Cílové skupiny:
 � Senioři.
 � Osoby se zdravotním postižením.
 � Osoby s tělesným postižením.
 � Osoby se zrakovým postižením.
 � Osoby s kombinovaným postižením.
 � Osoby s chronickým onemocněním.
 � Rodiny s dětmi.

Počet uživatelů v roce 2020: 98 uživatelů.

Provozní doba:
8:00 do 16:00 hodin (po dohodě s uživateli se služba po-
skytuje i nad rámec pracovní doby a o víkendech).

Místa poskytování služby v roce 2020:
Pečovatelská služba působí ve městech Most, Duchcov, 
Osek a přilehlé obce.

Forma poskytování sociální služby: Terénní forma.

Poslání služby:
Pečovatelská služba zajišťuje pomoc osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního či tělesného postižení. Dále poskytujeme 
služby rodině, kde se narodily současně 3 děti. Služby zahr-
nují především pomoc v péči o domácnost, zajištění osobní 
hygieny, přípravu jídla, doprovod k lékaři apod.
Projekt „AGAPÉ“ byl zaměřen na mezigenerační setkává-
ní seniorů s dětmi NZDM Sovička. Tento projekt se setkal 
s velkým úspěchem z řad seniorů, tak dětí. U  dětí se rozví-
jela sociální dovednost – úcta ke stáři, umění jednat s lidmi 
a u seniorů pocit důležitosti a pravidelná společenská akti-
vita, na kterou se mohou těšit.

Sponzoři a donátoři:
Tato služba je realizována za podpory Ministerstva práce  
a sociálních věcí, Ústeckého kraje, Města Mostu, Města 
Havraně, KB Nadace Jistota, Nadace Karel Komárek Family 
Foundation.

Vedoucí pracovník: Markéta Obrtlíková DiS.
Adresa: Františka Malíka 956/ 16a, 434 01 Most
Telefon: 778 538 602
E-mail: obrtlikova@charita-most.cz

Cílové skupiny:
 � Senioři.
 � Osoby se zdravotním postižením.
 � Osoby s tělesným postižením.
 � Osoby s chronickým postižením.

Počet uživatelů v roce 2020: 5 uživatelů.

Provozní doba:
Pondělí až pátek 8:00 do 16:00 hodin (po dohodě s uživa-
teli se služba poskytuje i nad rámec pracovní doby a o ví-
kendech).

Místa poskytování služby v roce 2020:
Osobní asistence působí ve městech Most, Duchcov, Osek 
a přilehlé obce.

Forma poskytování sociální služby: Terénní forma.

Poslání služby:

Osobní asistence je služba poskytována osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního či tělesného postižení, a je-
jichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při 
činnostech, které uživatel potřebuje.

Sponzoři a donátoři:

Tato služba je realizována za podpory Ministerstva práce
a sociálních věcí, Dotační program „Podpora sociálních slu-
žeb v rámci projektu POSOSUK 3 a Ústeckého kraje.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBLASTNÍ CHARITY MOST

OSOBNÍ ASISTENCE OBLASTNÍ CHARITY MOST
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Vedoucí:  Bc. Michala Lochmanová
Kontaktní adresa:  Otokara Březiny 2895, 438 01 Žatec
Telefon:  775 713 302
E-mail:  lochmanova@charita-most.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 2020: Počet rodin zapojených 
do služby: 30

Provozní doba:
Ambulantní forma Žatec–Otokara Březiny 2895

 � Úterý 8:00 – 12:00
 � Pátek 8:00 – 12:00

Ambulantní forma Podbořany – Masarykovo náměstí 922
 � Pondělí 8:00 – 12:00
 � Čtvrtek 8:00 – 12:00

Terénní forma (lokalita Žatec a Podbořany)
 � Pondělí  8:00 – 16:00
 � Úterý  8:00 – 16:00
 � Středa 8:00 – 16:00
 � Čtvrtek 8:00 – 16:00
 � Pátek 8:00 – 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 smě-
řována na celou rodinu, a to na základě jejich individuálních 
potřeb a možností.
Hlavním nástrojem vedoucím k naplnění cíle je přímá so-
ciální 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 kompe-

tencí.
 � Výchovně vzdělávací činnosti.
 � Podpora a nácvik vedení hospodaření a udržování domác-

nosti.

 � 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)

Rok 2020 v naší službě:
Pandemie onemocnění Kovid19 měla vliv i na realizaci této 
sociální služby. V době prvních opatření směřujících z ome-
zení šíření nemoci, byla služba pro uživatele uzavřená a to 
ve chvíli, kdy naopak byla potřeba větší intenzita spoluprá-
ce s rodinami, které nevěděli jak na opatření adekvátně 
reagovat. Služba v nezbytných případech komunikovala 
s uživateli stále alespoň telefonicky a nabízela jim infor-
mace a konkrétní aktivity, které bylo nutné realizovat, aby 
rodiny nepropadali do větší krize. S koncem roku proběh-
la ve službě tzv. intervize ve které si pracovníci definovali 
pozitiva a negativa, která se s nouzovým stavem a různými 
opatřeními, ve službě objevila.

Sponzoři a donátoři:
Ústecký kraj prostřednictvím svých dotačních programů, 
Úřad práce, Individuální projekt Ústeckého kraje, Město 
Žatec.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

2015 – 2019

Projekt

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V
ÚSTECKÉM KRAJI 2
je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů
sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1. 4. 2017 - 31. 3. 2020.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Sociálně právní ochrana dětí
Sociálně aktivizační služba v Žatci má, Krajským úřadem 
Ústeckého kraje, přidělené pověření k výkonu sociálně 
právní ochrany dětí. V roce 2020 bylo, v rámci naší spolu-
práce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí, podpoře-
no celkem 19 rodin.
V rámci vydaného pověření dochází k pravidelným setká-
váním pracovníků služby a pracovníků Sociálně právní 
ochrany dětí města Žatec a Podbořany. Cílem těchto se-
tkání je spolupráce při řešení situace rodiny a plánovaní 
jednotlivých kroků směřujících k zajištění potřeb dítěte/dětí 
v rodině.

Činnosti vykonávané v rámci pověření:
 � Vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana za-

měřuje.
 � Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problé-

mů souvisejících s péči 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 pro-
blémů souvisejících s péči o dítě a jeho výchovu.

 � Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy 
a přecházení jejich vzniku.

Projekt Krabice od bot:
 � Již druhým rokem jsme se mohli zapojit do akce „Krabice 

od bot“, díky které děti v našich rodinách dostali nečekané 
vánoční dárky od dárců, kteří se rozhodli zapojit se do pro-
jektu a připravit překvapení dětem, jejichž rodiče se snaží 
najít cestu z nekonformních situaci, které zasahují celou 
rodinu.
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Tříkrálová sbírka / Přeshraniční spolupráce

Tříkrálová sbírka 2020
Tříkrálová sbírka je největší charitní sbírkovou akcí u nás. 
Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků. Výnos pu-
tuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká 
republika, která je pořadatelem sbírky.

Poděkování
Vážení zaměstnanci, dobrovolníci a koledníci Tříkrálové 
sbírky. Rádi bychom Vám poděkovali za ochotu a oběta-
vost, kterou věnujete v období Tříkrálové sbírky.

Velké poděkování obzvláště náleží dárcům, díky nímž 
se nám podařilo vykoledovat částku 261 385,- Kč.
Tento výtěžek byl použit na podporu vzdělávacích pro-
gramů a nákupu didaktických pomůcek v NZ Duchcově, 
ve službách péče se pak jednalo o nákup kompenzačních 
pomůcek, mostecké služby výtěžek použili na zakoupení 

školních pomůcek a rekonstrukci prostor pro předškoláky, 
v objektu Komunitního centra Janov pak výtěžek putoval 
na zajištění obědů pro děti ze sociálně slabých rodin a vy-
bavení herny dětské skupiny.
 Ještě jednou všem děkujeme,

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Koordinátor: Brigita Janovská
Adresa:  Františka Malíka 956/16 A, 434 01 Most
Telefon: 476 706 359
E-mail: brigita.janovska@email.cz

Četné přeshraniční projekty a aktivity Oblastní charity Most 
se všemi německými partnery mohly v roce 2020 pokračo-
vat jen tak, jak to umožnila pandemická opatření.
Celoroční plány obsahovaly pěkné a poučné akce určené 
dětem z nízkoprahových klubů a rodinné asistence, i charit-
ním zaměstnancům a dobrovolníkům.
Zde některé z hlavních akcí i s další perspektivou:
* 4. ledna – Účast při pietním aktu 86 let od katastrofy 
na dole Nelson v Oseku a setkání s Hornickými bratrstvy 
Marienberg, Lengefeld, Hutnickým bratrstvem Waldkirchen 
a Spolkem severočeských havířů Most. Čeští i němečtí 
účastníci nám též významně přispěli do Tříkrálové sbírky, 
která pomáhá i v zahraničí.
* 15. ledna – se přihlásil Muldentálský spolek umění intar-
zie Sörnzig k 15. výročí našeho přeshraničního partnerství. 
V plánu byla vzpomínková setkání s pěkným a důstojným 
programem na obou stranách.
* 12. února – Zahájení 13. partnerského roku s Lidovou so-
lidaritou Freiberg v Mostě.

Vyhodnocen jako velmi úspěšný byl rok 2019 a naplánová-
ny pěkné akce pro rok 2020.
* 28. února – Zastoupení Charity na návštěvě v Mulden-
tálském spolku v Sörnzig, kde byly projednány podrob-
nosti k účasti partnerů a organizaci výstavy umění intarzie 
na slavnosti 20 let Mostecké charity + 15ti let našeho part-
nerství, v Mostě.
*17. března – Na tento den byla pečlivě připravena slavnost 
20 let Oblastní charity Most s pozváním delegací všech pře-
shraničních partnerů vč. zastoupení partnerského města 
Marienberg. Z německé strany byla v programu i výstava 
umění intarzie. Žel 16.3. byla vyhlášena v Česku celostátní 
karanténa. Akce byla odložena na podzim.
* 25. března – Přeshraniční výtvarné setkání českých a ně-
meckých dětí. Akce byla kompletně připravena ve spoluprá-
ci se ZUŠ Most, Moskevská ul. a navazovala na 47. ročník 
světové výstavy dětských kreseb LIDICE. Projekt byl odložen 
na neurčito.
* 10. června – Děkovnou bohoslužbu za zvládání a odvrá-
cení pandemie pro pracovníky v sociálních a zdravotnických 
službách, kterou v Katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích ce-
lebroval biskup litoměřický Mons. Jan Baxant, mohli s námi 
němečtí partneři kvůli vyhlášeným restrikcím následovat již 
jen korespondenčně.

PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY A AKTIVITY
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Přeshraniční spolupráce

PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY A AKTIVITY

* V červenci – kdy se zdálo, že pandemie ustupuje, byl 
do ČNFB připraven projekt s názvem „Oblastní charita Most 
pokračuje v přeshraniční spolupráci po pandemii“.
Jeho obsahem měla být v říjnu odborná exkurze pro charitní 
pracovníky v Červeném kříži Bautzen, v listopadu slavnost 
75 let Lidové solidarity Německa a 30 let Lidové solidarity 
Oblastního svazu Freiberg v hudebním divadle ve Freibergu 
a dne 14. října v odloženém termínu slavnost 20 let Oblastní 
charity Most, na kterou byly opět
pozvány delegace všech německých charitních partnerů 
a dvojjazyčný program, koncipovaný na aktuální podmínky 
pandemie. Všechny akce musely být opět odloženy.
*16. srpna – Zastoupení Oblastní charity Most na ČN boho-
službě k poctě Panny Marie
ve zrenovovaném kostele v obci Cínovec.
* 26. srpna – byl v rámci projektu „Budoucnost společného 
Krušnohoří tvoříme teď“ připraven pro děti a pracovníky cha-
ritních dětských klubů tradiční výlet do německé
krušnohorské obce Gahlenz, kde byl pro české i německé 
děti připraven poučný program o péči o životní prostředí. 
Program vycházel z priorit ČNFB a po konzultaci s tímto fon-
dem byl z důvodu pandemie o rok odložen.
* 1. prosince – nás navždy opustil velký sympatizant naší 
Charity a celoživotní stavitel mostů pro porozumění mezi ná-
rody, páter Benno Beneš z Teplic. Zemřel po dlouhé, těžké 
nemoci v Domově Sv. Karla Boromejského v Praze. Zádušní 
mše se konala 10.12. v kostele sv. Jana Křtitele v Teplicích. 
Zastoupena byla i Oblastní charita Most.

* 11. prosince – se uskutečnilo setkání s německými part-
nery z Německého červeného kříže Bautzen – Místní sku-
piny Neukirch, která pro naši charitu uspořádala sbírku pro 
charitní šatník. Sbírka byla převzata, společně ukončen 19. 
partnerský rok a projednány perspektivy tohoto aktivního 
partnerství, které bude v roce 2021 dvacetileté.
* Plánované prosincové setkání s nadací Renovabis Frei-
sing – se mohlo uskutečnit pouze online. Spolupráce však 
úspěšně pokračuje.

Do německého jazyka jsou i nadále překládány vybrané kapito-
ly každoročních Výročních zpráv OCHM, které od nás němečtí 
partneři a přátelé pravidelně dostávají.
Spolu s německými partnery též dlouhodobě podporujeme re-
gionální kulturu, církevní akci „Cesta 121“ a partneři přispívají 
i do naší Tříkrálové sbírky.
O všech přeshraničních akcích jsou formou článků s fotografie-
mi informována regionální, církevní i celostátní média, zdoku-
mentovány 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 finan-
covány s podporou přeshraničních partnerů, Česko-Německé-
ho fondu budoucnosti, z Tříkrálové sbírky a drobných darů.
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FEAD

Vedoucí:  Radek Chmel
Adresa:  Fr. Malíka 956/16a, 434 01 Most
Telefon:  775 889 731
E-mail:  chmel@charita-most.cz

Cílová skupina:
Sociálně potřební a chudí lidé, klienti služeb OCHM

Popis sociální služby:
Také i v roce 2020 se Oblastní charita Most zapojila pro-
střednictvím Diecézní charity Litoměřicka, potravinové 
banky Džbánsko a potravinové banky Liberec do programu 

FEAD_ POMPO II. Tento program „Potravinová a materiální 
pomoc nejchudším osobám“ je operační program Minister-
stva 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 na-
šem regionu. Jednotlivá zařízení mimo praktické pomoci zá-
jemcům poskytovala také odborné poradenství nebo další 
pomoc, směřující k řešení jejich aktuální nepříznivé situace.

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM (FEAD)

  POMÁHÁME LIDEM BEZ DOMOVA
SOCIÁLNĚ SLABÝM RODINÁM S DĚTMI
A LIDEM OHROŽENÝM ZTRÁTOU BYDLENÍ

Operační program potravinové a 
materiální pomoci podporuje 
osoby a domácnosti ohrožené 
chudobou a sociálním vyloučením.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
prostřednictvím operačního 
programu realizuje projekt
„Potravinová a materiální pomoc 
nejchudším osobám II" .

Nejchudší lidé dostanou díky 
projektu zdarma potraviny, 
hygienické potřeby, základní 
domácí potřeby a textilní výrobky.

V rámci projektu jsou nabízeny 
doprovodné aktivity přispívající k 
sociálnímu začleňování.
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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. 956/16a, 434 01 Most

Telefon: +420 476 119 999
E-mail: charita@charita-most.cz

www.charita-most.cz
Číslo účtu: 265 611 608/0300

Text a fotografie: Pracovníci Oblastní charity Most

Náklad: 400 ks


