Výroční zpráva 2021

MAPA ČINNOSTI:

Úvodem

Vážení, ve výroční zpráva Charity Most za rok 2021, kterou právě otevíráte, se
snažíme představit v hlavních rysech naši činnost v roce 2021. Jsme nestátní nezisková
církevní organizace, organizační součást Diecézní charity Litoměřice. Naším záměrem
je v duchu křesťanství pomáhat lidem na okraji společnosti, lidem, kteří se bez pomoci
druhých už neobejdou, a soucítit s lidským utrpením a nabídnout pomocnou ruku.
A samozřejmě být při tom vykazatelní vůči společnosti. Poskytujeme sociální pomoc
a humanitární pomoc na území Ústeckého kraje a Libereckého kraje. Střediska a zařízení
Charity Most najdete v Mostě, v Chomutově a v Jirkově, v Litvínově-Janově, v Duchcově a v Oseku u Teplic, v Tanvaldu,
v Zákupech, v Náhlově u Osečné, v Žatci a v Podbořanech nově v Železném Brodu. 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. Provozujeme sociální zařízení jako je dětská skupina Pastelka a od září 2021 nově
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mosťáček a několik dalších fakultativních služeb. Vedle sociálních služeb
jsme po celý rok 2021 realizovali domácí ošetřovatelskou službu „Sestra domů“.
Také v roce 2021 byla naše činnost ovlivněna epidemií covid-19. Reagovali jsme co nejrychleji a přitom
s ohledem na účinnost proticovidových opatření směrem k našim uživatelům služeb, přátelům, spolupracujícím
institucím a samozřejmě do řad našich zaměstnanců. Využili jsme k tomu všechen lidský potenciál – a tím děkuji
všem zaměstnancům a dobrovolníků, kteří spolu s námi vnímali naléhavost situace a pomáhali, kde bylo třeba. Pomoci
a podpory se nám dostalo od Charity ČR, Diecézní charity Litoměřice a státních i místních institucí. Spolupracovali jsme
dle potřeb i se složkami Integrovaného záchranného systému, s kraji, městy i s obcemi.
Pro Charitu Most byl rok 202l náročný a po většinu roku za přísných hygienických podmínek. Poskytování sociálních
služeb jsme nepřerušili, naopak se podařilo naši činnost rozšířit – díky spolupráci s Ústeckým krajem i městem Železný
Brod. Od krajského úřadu ÚK jsme převzali Mosťáček a otevřeli jej pod naším vedením 1. září 2021. V Libereckém
kraji jsme otevřeli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Železném Brodě. Tradičně pokračovaly služby v azylových
domech, v poradnách, v pečovatelských službách, sociálně aktivizačních službách, v terénních programech i formou
humanitární pomocí. Hojně využívané byly už služby protidluhových poraden. Pokračovalo naše partnerství v projektu
realizovaném Vzdělávacím centrem Genesia, z.s., zaměřeným na inkluzi žáků v mosteckých školách. V organizaci
pracovalo koncem roku 2021 kolem jednoho sta devadesáti zaměstnanců a pomáhalo nám 70 dobrovolníků především
při Tříkrálové sbírce. Navázali jsme přeshraniční kontakty s partnery ze Saska.
V roce 2021 Charita Most zakoupila jeden z objektů v bývalých kasárnách v Mostě, kde připravuje dům pro lidi
s duševním onemocněním a seniory.
Děkujeme všem, kteří jste s námi v roce 2021 spolupracovali doma i za hranicemi, povzbuzovali nás, poradili
i přispěli finančně, materiálně i svou dobrovolnou prací. Přeji Vám vše dobré, sílu i zdraví a věřím, že naše úsilí v dobrém
charitním díle bude pokračovat..


Mgr. Eva Čenkovičová, ředitelka Charity Most
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Poslání, postavení, působnost
POSLÁNÍ

Pomoc bližním v nouzi bez ohledu
na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství a státní a politické
příslušnosti. Poskytování sociálních
služeb dle Zákona o sociálních službách, poskytování humanitární pomoci, zlepšení sociálního prostředí
v našem regionu.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ

Charita Most je samostatnou právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva a součástí Římskokatolické církve.
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 složkou
Diecézní charity v Litoměřicích. Je členem Sdružení charita
Česká republika.

ORGÁNY OCHMOST:

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

PŮSOBNOST
MOST
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička;
 Podpora žáků základních škol v Mostě při NZDM
Sovička;
 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Rozmarýnek;
 Nízkoprahové denní centrum Most;
 Terénní programy Most;
 Sociální poradna Most;
 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mosťáček;
 Pečovatelská služba;
 Osobní asistence;
 Charitní ošetřovatelská služba – sestra domů.
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.
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PREVENTIVNÍ PROGRAMY DUCHCOV, OSEK
 Azylový dům Osek;
 Azylový dům Duchcov;
 Azylový dům pro matky s dětmi centrum
„Rodina v tísni“;
 Centrum „Rodina v tísni“ – Dům na půl cesty;
 Dětská skupina Pastelka;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka;
 Předškolní klub Zastávka;
 Odborné sociální a dluhové poradenství Duchcov;
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov;
 Noclehárna Duchcov;
 Terénní programy Duchcov.
STŘEDISKO SPOLEČNÉ SOUŽITÍ - JIRKOV, CHOMUTOV
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro
a Zahrada;
 Terénní programy – Chomutov, Jirkov;
 Odborné sociální poradenství I + II;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zahrada;
 Pomoc Chomutovským občanům;
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jirkově.
STŘEDISKO LITVÍNOV
 Středisko Litvínovsko;
 Centrum pro děti Janováček;
 Asistenční centrum Janov;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino;
 Sociální poradna Janov;
 Rodinné centrum Petrklíč;
 Sociálně rehabilitační programy;
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Janováček;
 Terénní programy Litvínov.
PREVENTIVNÍ PROGRAMY V LIBERECKÉM KRAJI
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kotva
v Tanvaldu;
 Sociální poradna Tanvald;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Drak;
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zákupák.
PREVENTIVNÍ PROGRAMY ŽATECKO
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Coolna;
 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY A AKTIVITY
POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM
OSOBÁM (FEAD)

Preventivní programy Most
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOVIČKA
Vedoucí:
Mgr. Helena Fadrhonsová
Kontaktní adresa: Petra Jilemnického 2459
434 01 Most
Telefon:
775 713 249
775 713 300 - zařízení
E-mail:
fadrhonsova@charita-most.cz
sovicka@charita-most.cz
Cílová skupina: Děti a mládež ve věku 6 –15 let
Počet uživatelů v roce 2021: Celkem zařízení navštívilo
131 dětí, smlouvu uzavřelo 81 uživatelů, počet intervencí
1411, počet kontaktů 40.
Provozní doba: Pondělí – Pátek 12:00 – 17:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní a terénní.
Popis sociální služby:
NZDM Sovička poskytuje dětem ve věku 6 -15 let pocházejícím především ze sociálně znevýhodněného prostředí,
zázemí k bezpečnému trávení volného času.
Děti jsou motivovány ke vzdělávacím, výtvarným či pohybovým činnostem, které zlepšují jejich rozvoj, znalosti a dovednosti. V rámci preventivních programů se pracovníci
NZDM Sovička snaží zajistit uživatelům důležité informace,
zkušenosti a poznatky, které často ze svých rodin nemají.
Problematika, která byla v minulém roce řešena nejčastěji:
V roce 2021 byl nejčastěji řešeným problémem v zařízení
Covid -19 a s ním související nedostatečná školní docházka, ve které děti v důsledku dlouhotrvající pandemie, často
uzavřených škol či karantény, znatelně polevily.
Pracovníci během distanční výuky komunikovali s učiteli základních škol, dbali na plnění zadaných úkolů, tiskli potřebné materiály, zdůrazňovali uživatelům důležitost vzdělání
a vysvětlovali, jaké následky může neplnění povinné školní
docházky mít.
Sponzoři a donátoři: MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje,
Město Most, NATALSTAV CZ, s.r.o., ZPS Stavební, s.r.o., Pekařství Oertelt, Nadační fond Albert.
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Preventivní programy Most
PODPORA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V MOSTĚ PŘI NZDM SOVIČKA
Vedoucí:
Mgr. Helena Fadrhonsová
Kontaktní adresa: Petra Jilemnického 2459,
434 01 Most
Telefon:
775 713 249
775 713 300 - zařízení
E-mail:
inkluze@charita-most.cz
Cílová skupina: Děti a mládež ve věku 6 -15 let.
Počet uživatelů během trvání projektu: 109 dětí.
Provozní doba: Pondělí – Pátek 12:00 – 16:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní a terénní.
Popis podpory:
Podpora žáků základních škol v Mostě při zařízení NZDM
Sovička, je tříletý projekt, který probíhá v letech 2019 –
2022 a je spolufinancován Evropskou unií.
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Smysl projektu spočívá především v doučování dětí a jejich
školní přípravě, díky němu je také možné zprostředkovat
dětem vzdělávací akce a výlety.
Děti se doučovaly v průběhu celého roku, jejich zájem o pomoc s úkoly byl veliký.
Během letních prázdnin vzdělávání v našem zařízení využily
zejména děti, které během školního roku učivo zanedbávaly
a v září je pak čekal reparát.
Děti v letním období díky projektu navštívily muzeum či expozici Mgr. Kellyho, účastnily se poznávacích výletů, exkurze v Selském dvoře, zavítaly do ZOO.
Sponzoři a donátoři: EVROPSKÁ UNIE, MŠMT.

Preventivní programy Most
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI ROZMARÝNEK
Vedoucí:
Mgr. Martin Blažek
Kontaktní adresa: P. Jilemnického 2457, Most, 434 01
Telefon:
773 752 935
E-mail:
blazek@charita-most.cz
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Počet uživatelů / kontaktů / intervencí v roce 2021:
Klientů 130, kontaktů 2017, intervencí 1466.
Provozní doba: Pondělí – Pátek 8.00 - 16.00 hodin.
Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní, terénní.
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 rodiny. V rámci
poskytování našich služeb spolupracujeme s OSPOD,

okresním soudem, školami a dalšími státními i neziskovými
organizacemi.
Okamžitá kapacita služby: 5 uživatelů
Sponzoři a donátoři: MPSV, Ústecký kraj, Město Most, Potravinová banka Džbánsko

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM MOST
Vedoucí:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Helena Fadrhonsová
Jana Kříže 846/21, 404 01 Most
775 713 249, 778 546 947
fadrhonsova@charita-most.cz
ndc@charita-most.cz
Cílová skupina: Osoby bez přístřeší (muži i ženy od 18 let).
Počet uživatelů v roce 2021: 162 uživatelů, z toho 23 žen
a 139 mužů, 5874 intervencí, 3579 kontaktů.
Provozní doba: Každý den, včetně víkendů
a svátků 7:00 – 15:00 hodin.
Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní a terénní.
Popis sociální služby: Posláním Nízkoprahového denního
centra je poskytovat osobám bez přístřeší, starší 18 let,
individuální podporu a pomoc při řešení jejich nepříznivé
životní situace a snažit se zmírňovat dopady s touto situací
spojené. Nízkoprahové denní centrum zajišťuje místo prvního kontaktu, které nabízí a poskytuje základní a životní
potřeby a následně zprostředkovává služby podporující
stabilizaci jedince a jeho možný návrat k běžnému způsobu
života.
Problematika: Nejčastěji se v Nízkoprahovém denním centru řeší dávky hmotné nouze, o které si většinou uživatelé

nejsou schopni zažádat bez pomoci sociální pracovnice
(neznalost vyplnění, dokumentace, gramatika…). Bydlení –
hledání vhodného ubytování pro uživatele.
I roce 2021 je za námi vidět několik úspěšně ukončených
případů.
Například umístění jednoho z uživatelů pana V. J. 55 let,
který našel ubytování v komerčním zařízení i pro svého čtyřnohého kamaráda.
Druhým příkladem je paní M. P. 64 trpící demencí, která
se ocitla na ulici vypovězením nájemní smlouvy ze strany
pronajímatele. Vyhledala naše zařízení s prosbou o pomoc
v hledání nového bydlení. S naší pomocí našla útočiště v AD
Osek.
Posledním příkladem za všechny je náš uživatel pan P. Š.
44, který taktéž přišel o bydlení. V tomto období měl
podstoupit operaci páteře. Vyhledal naše zařízení, které
navštěvoval již dříve. Po vyslyšení této nepříznivé situace,
zaměstnanci NDC okamžitě zajistili nové ubytování v AD pro
muže pod ČČK Louny , aby se mohl po operaci bez problému zotavovat.
Sponzoři a donátoři: MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje,
Město Most, Potravinová banka.
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Preventivní programy Most
TERÉNNÍ PROGRAMY MOST
Vedoucí:
Mgr. Helena Fadrhonsová, DiS.
Kontaktní 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 2021:
154 uživatelů, 1727 kontaktů, 1014 intervencí.
Provozní doba: Pondělí – Pátek 8:00 – 16:00 hodin.
Formy poskytování sociálních služeb: Terénní.
Popis sociální služby: Posláním poskytování sociální služby
je vyhledávání a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučeným při stabilizaci, anebo 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.

SOCIÁLNÍ PORADNA MOST
Vedoucí:
Mgr. Petr Fadrhons
Kontaktní 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 2021: Služba odborného sociálního
poradenství poskytnuta celkem 237 osobám. Z toho bylo
32 mužů 172 žen a 33 anonymních osob. Těmto osobám
bylo poskytnuto 882 intervencí a 498 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 poskytování poradenské činnosti sociálně slabým či znevýhodněným členům společnosti, prostřednictvím ambulantní
služby. Většina uživatelů naší služby řeší s poradci problémy
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v partnerských a rodinných vztazích. Často řešeným problémem je také podpora osob, které ve svém životě potkala
krizová situace (onkologické onemocnění, smrt blízké osoby, dluhy apod.). Služba byla realizována i v době pandemické krize. V roce 2020 přibil počet případů domácího násilí.
Na konci roku jsme také v souvislosti s „Milostivým létem“
řešili větší množství protidluhové problematiky.
Sponzoři a donátoři: Ústecký kraj z rozpočtu MPSV, Statutární město Most, Ústecký kraj.

Preventivní programy Most
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC MOSŤÁČEK
Ředitelka ZDVOP: Mgr. Helena Fadrhonsová
Kontaktní adresa: K. H. Borovského 1146/2
434 01 Most
Telefon:
775 713 249
E-mail:
fadrhonsova@charita-most.cz
Cílová skupina: Děti a mládež ve věku 0 až 18 let, které se
ocitly bez jakékoliv péče, jejichž život nebo příznivý vývoj
je vážně ohrožen, nebo jsou tělesně či duševně týrané či
zneužívané nebo se ocitly v prostředí či situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.
Počet uživatelů od září 2021: Dětí 22 ze 13 rodin, obložnost 76,4 procent.
Provozní doba: Nepřetržitá.
Formy poskytování sociálních služeb: Pobytová.
Popis sociální služby:
ZDVOP Mosťáček poskytuje krizové krátkodobé ubytování
dětem, kteří to potřebují. Cílem projektu je, aby se rodinná
situace dítěte natolik stabilizovala, aby se mohlo vrátit zpět
do své původní rodiny, pokud je to v zájmu dítěte. Pokud to
v zájmu dítěte není, pak se hledá jiné vhodné řešení, např.
umístění dítěte do pěstounské péče.
Okamžitá kapacita služby: 16 lůžek + 2 lůžka krizová.
Sponzoři a donátoři: MPSV – státní příspěvek, Fond Ústeckého kraje, Město Most, Úřad práce, Nadace United
Energy, Nadační fond Veroniky Kašákové, Unilever, Kolorky,
MamBaby, Mattel, Beko, Oriflame, Lego, Mixit, Büsscher
Hoffmann, s.r.o., Reklamní agentura Grafstudio.cz, Lesy
ČR, Lenka Pokorná, Václav Novák, Helena Tošnerová, Pavlína Vlčková.
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Preventivní programy Duchcov, Osek
AZYLOVÝ DŮM OSEK
Vedoucí:
Adresa zařízení:

Mgr. Světlana Nikolova
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 2021:
63 osob, z toho 4 páry a 18 žen.
Provozní doba: Nepřetržitá.
Druh poskytované sociální služby:
Azylové domy §57 Zákona č. 108/2006, Sb.
Forma poskytování sociální služby: 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. Podporujeme uživatele v úsilí při řešení jejich tíživé životní situace,
spojené se ztrátou bydlení. Využíváme individuálního plánování, 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 volného 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 pomoc s přípravou stravy.
 Zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů.
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
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 Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných
nároků a pohledávek.
V roce 2021 Azylový dům Osek byl zapojen do projektu
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3, který je
financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního
rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509.
V roce 2021 Azylový dům Osek byl součásti realizace projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785 názvem
„Revitalizace sociálních služeb“, financovaného z programu IROP, prostřednictvím MAS Naděje. V rámci projektu
v Azylovém domě na pokojích uživatelů proběhla výměna
nábytku, byly zakoupené lednice a provedena výměna
vchodových a interiérových dveří.
Sponzoři a donátoři: Krajský úřad Ústeckého kraje, město Osek, město Bílina, město Dubí, město Hrob, Statutární
město Teplice, město Košťany, obec Jeníkov, Potravinová
banka, MAS Naděje, Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
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 materiálnětechnické základny.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Preventivní programy Duchcov, Osek
AZYLOVÝ DŮM DUCHCOV
Vedoucí:
Mgr. Radka Pochobradská
Kontaktní adresa: Nádražní 555/9
Duchcov (30 lůžek)
Telefon:
417 533 124, 775 713 803
773 593 554
E-mail:
pochobradska@charita-most.cz
Cílová skupina: Muži a ženy bez přístřeší ve věku
od 18 do 80 let.
Počet uživatelů v roce 2021: 65 osob.
Provozní doba: Nepřetržitá.
Forma poskytování sociální služ: Pobytová.
Popis sociální služby:
Posláním sociální služby Azylový dům Duchcov je poskytnout osobám bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu.
S každým uživatelem je na základě jeho individuálních potřeb sestaven plán pro jeho znovu-začlenění do společnosti.
Podporujeme uživatele v úsilí při řešení jejich tíživé životní
situace.
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajištují v rozsahu těchto úkonů:
 Poskytnutí ubytování.
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
V roce 2021 byl Azylový dům Duchcov zapojen do projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3, který je
financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního
rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509.
V roce 2021 Azylový dům Duchcov byl součásti realizace projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785
názvem „Revitalizace sociálních služeb“, financovaného
z programu IROP, prostřednictvím MAS Naděje. V rámci
projektu proběhla na pokojích uživatelů azylového domu výměna nábytku, byly zakoupené lednice a proběhla výměna
plynových kotlů.
Příběh:

sociální pracovnice ubytování v Azylovém domě Duchcov. Trvalo
mi dlouho, než jsem začala zase věřit lidem a pomalými kroky
za podpory pracovnic azylového domu jsem se vrátila k běžnému každodennímu fungování. Získala jsem nájemní smlouvu na
městský byt, kde mám konečně zase domov, který jsem ztratila.“

Sponzoři a donátoři:
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2021 podporovali: Krajský
úřad Ústeckého kraje, Město Duchcov, Statutární město
Teplice, Město Bílina, Město Dubí, Město Košťany, Město
Hrob, Obec Háj u Duchcova, Obec Zabrušany, Potravinová
banka v Ústeckém kraji z.s.

„Jmenuji se Alena a v lednu jsem oslavila padesát devět let.
Žila jsem běžný život, měla jsem druha a zaměstnání. Nepoštěstilo se mi mít vlastní děti tak jsem alespoň pomáhala s výchovou dětí svého druha. Po jeho smrti ovšem děti byt prodaly a já
skončila na ulici, kde jsem žila několik let. Tento způsob života
se podepsal na mém zdraví a já skončila v nemocnici. Abych po
propuštění z hospitalizace opět neskončila na ulici, vyjednala mi
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Preventivní programy Duchcov, Osek
AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI CENTRUM „RODINA V TÍSNI“
Vedoucí sociální
pracovník:
Mgr. Veronika Schultzeová, DiS.
Kontaktní adresa: Husova 305, Osek 417 05
Hrdlovská 651, 417 05 Osek
Telefon:
417 530 813, 775 713 703
778 532 956
Email:
schultzeova@charita-most.cz
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou matky ve věku od 18 let s nezletilými dětmi, těhotné ženy, osoby ženského pohlaví pečující
o nezaopatřené a nezletilé děti bez ohledu na věk, péče 3.
osoby ženského pohlaví pečující o nezletilé či nezaopatřené
děti, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci.
Počet uživatelek a dětí v roce 2021: V roce 2021 využilo
službu 34 matek a 57 dětí.
Provozní doba: Nepřetržitě.
Forma poskytování sociální služby: Pobytová.
Popis poslání sociální služby:
Posláním azylového domu Centrum „Rodina v tísni“ je poskytnutí nabízených činností a to včetně ubytování na přechodnou dobu. Pro zlepšení sociální situace uživatelek je
využíváno individuálního plánování vycházejícího z potřeb
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a možností každé uživatelky. Individuální plánování vede
k znovu-začlenění 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 nevyhovující sociální situaci.
Cíle služby:
 Uživatelka, která se stabilizuje, aby neřešila akutní existenční 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 povinnostech.
Kapacita služby: 30 lůžek.
Problematika, která byla v minulém roce řešena nejčastěji:
bydlení, péče o děti a finanční zabezpečení rodiny.

Preventivní programy Duchcov, Osek
CENTRUM „RODINA V TÍSNI“ – DŮM NA PŮL CESTY
Vedoucí sociální
pracovník:
Mgr. Veronika Schultzeová, DiS.
Kontaktní adresa: Husova 305, 417 05 Osek
Telefon:
417 530 813, 775 440 214
778 532 956
Email:
schultzeova@charita-most.cz
Cílová skupina: Dívky a chlapci do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče.
Počet uživatelů v roce 2021: V roce 2021 byla poskytnuta
služba 6 uživatelům.
Provozní doba: Nepřetržitě.
Forma poskytování sociální služby: Pobytová.
Popis poslání sociální služby:
Poskytnout mladým dospívajícím do věku 26 let odcházejících ze zařízení pro výkon ústavní péče ubytování na

přechodnou dobu. Na základě individuálních potřeb a možností je sestaven s uživatelem plán pro jeho znovu začlenění do společnosti.
Cíle služby:
 poskytnout přechodné ubytování, které má znaky bydlení
v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok.
 podpořit uživatele a uživatelky v začleňování do společnosti.
Kapacita služby: 4 lůžka.
Problematika, která byla v minulém roce řešena nejčastěji:
bydlení, finanční zabezpečení a socializace uživatelů.

SPONZOŘI A DONÁTOŘI CENTRA „RODINA V TÍSNI“
V roce 2021 Centrum „Rodina v tísni“ podpořili:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu 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 náleží rovněž Nadaci Terezy Maxové dětem, která realizuje dlouhodobě projekt „MADE BY“. V rámci dobrovolnických aktivit
chceme poděkovat zaměstnancům bank CitiBank a ING.
Centrum „Rodina v tísni“ podpořila v roce 2021 finančním
darem právní kancelář Allen & Overy (Czech Republic) LLP,
díky kterému bylo možné zakoupit pro uživatelky a děti
nové matrace.
Projekt „MADE BY – Dobrá hospodyňka, dobrá máma“
- realizátory jsou Nadace Terezy Maxové dětem a spolek
Otevřená budoucnost.
Projekt pomáhá matkám z Azylového domu pro matky
s dětmi Centrum „Rodina v tísni“ v Oseku orientovat se na
trhu práce a na finančním trhu, dále jim poskytuje podporu při sestavování rozpočtového modulu, učí je zacházet
správně s penězi a sestavovat přehled výdajů a příjmů
domácího rozpočtu. Matky mají díky projektu možnost dozvědět se o pasivních a aktivních bankovních produktech,
seznamují se s triky supermarketů, zjišťují informace o možnostech spoření osobních financí, dále o tom, jak si poradit
v oblasti ochrany spotřebitele, učí se základní právní písemnosti a soukromé žádosti. V rámci projektu mají maminky

možnost nalézt si vhodné zaměstnání a rovněž získávat
i posilovat kompetence, a to zejména v oblasti výchovy a výživy vlastních dětí.
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Preventivní programy Duchcov, Osek
DĚTSKÁ SKUPINA PASTELKA
Vedoucí:
Mgr. Michala Čádová
Kontaktní adresa: Husova 305, 417 05 Osek
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 2021 využilo službu 22 osob pečující o děti.
Provozní doba: Od 6 do 16:30 hodin.
Popis služby:
Dětská skupina Pastelka poskytuje podporu rodinám, které
pečují o malé děti. Naše služba umožňuje rodinám sladit jejich pracovní a rodinný život. Pomáháme rodičům, kteří pracují, hledají zaměstnání nebo se věnují přípravě na pracovní
proces a nemají možnost umístit dítě do mateřské školy
(např. z důvodu nízkého věku dítěte, kapacitních důvodů,
rodič má adresu trvalého bydliště mimo spádovou oblast,
nevyhovuje režim zařízení apod.). Malý kolektiv nám umožňuje umístění i těch nejmenší dětí a ke každému dítěti individuální přístup. Tato služba je k dispozici rodičům pečujících
o dítě od 1 do 6 let věku.
Cíle služby:
 Zajistit rodičům bezpečnou a alternativní službu péče
o předškolní děti.
 Umožnit rodičům zůstat nebo se vrátit na trh práce.
 Možnost zařídit si OSVČ.
 Umožnit rodičům dále se vzdělávat, navštěvovat rekvalifikační kurzy, doplnit si řidičské oprávnění.
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Kapacita služby: 6 dětí v daný okamžik
Sponzoři a donátoři: Mas Naděje o.p.s., Evropská unie –
Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.
Projekt: Projekt Pastelka je spolufinancován Evropskou unií
prostřednictvím MAS Naděje Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.
První projekt byl podpořen ve výši:
1 600 000 korun českých.
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009051.
Projekt byl ukončen 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.

Preventivní programy Duchcov, Osek
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZASTÁVKA
Vedoucí:
Kontaktní adresa:
Telefon:
Email:

Mgr. Lenka Podlogarová
Osecká 794/1, Duchcov
778 005 957, 778 545 681
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 smysluplné 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 přijatelných volnočasových aktivit.
 Snižování bezprostředních sociálních rizik vyplývajících ze
životního způsobu, konfliktního chování a způsobu, jimiž
uspokojují své potřeby a naplňují cíle.
 Pomoc při zlepšování prospěchu ve škole vytvářením
vhodných podmínek pro vzdělávání a podporu při vzdělávání.
 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: 130.
Počet intervencí: 7 383.
Počet kontaktů: 2 839.
Spolupracujeme: Magistrát města Teplice, Základní škola
A. Sochora Duchcov, Základní škola J. Pešaty, Dětský domov, Základní a střední škola Duchcov, Pedagogicko – psychologická poradna Teplice.
Akce v roce 2021:
 Sedmidenní vzdělávací a preventivní výjezd v Heřmanicích, třídenní vzdělávací a preventivní výjezd Tisá.
 Návštěva sportovních zařízení (sportovní hřiště, 3D bludiště v korunách stromů, minigolf, discgolfové hřiště…).

 Pořádání pravidelných motivačních a vzdělávacích soutěží.
Vzdělávací výjezdy:
 Ekopark Liberec, projížďka na koních v Heřmanicích
v Podještědí, Kunratické Švýcarsko, Střekov Brná, Praha
Zoo, České Švýcarsko, bobová dráha Klíny, Mirakulum,
Lunapak, Mýdlárna Teplice, Doubravka, akce s Lesy ČR)
 Zprostředkování praxe studentům,
Sponzoři a donátoři: MPSV, Ústecký kraj, Úřad práce Teplice, město Duchcov, Nadační fond Albert, nadační fond Severočeská voda, Samsung Electronics Czech and Slovak,
s.r.o.
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Preventivní programy Duchcov, Osek
PŘEDŠKOLNÍ KLUB ZASTÁVKA
Vedoucí:
Kontaktní adresa:
Telefon:
Email:

Mgr. Lenka Podlogarová
Osecká 794/1, Duchcov
778 005 957, 778 545 681
podlogarova@charita-most.cz
nzdmzastavka@charita-most.cz
Poslání: Hlavním cílem je zprostředkovat romským dětem
se specificky vzdělávacími potřebami, které nejsou zařazeny v oficiálním předškolním vzdělávání, kvalitní včasnou
péči a předškolní přípravu prostřednictvím uceleného
vzdělávacího systému konceptuálního vyučování (metoda
Grunnlaget).
Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou romské děti
ve věku od 3 do 5 let, žijící v sociokulturně znevýhodňujícím
prostředí města Duchcova (prioritně v sociálně vyloučených lokalitách „Jižní město, 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 2021: 28 dětí.
Spolupracujeme: Magistrát města Teplice, Základní škola A. Sochora Duchcov, Základní škola J. Pešaty, Dětský

domov, Základní a střední škola Duchcov, Pedagogicko
– psychologická poradna Teplice, MŠ Velká Okružní, MŠ
Tyršova, MŠ Osecká, MŠ Husova.
Akce v roce 2021:
 Návštěva sportovních zařízení (sportovní hřiště, 3D bludiště v korunách stromů, minigolf, discgolfové hřiště…).
 Vzdělávací výjezd Klíny, Praha Zoo, Dlouhá louka, Mirakulum.
 Zprostředkování praxe studentům.
 Vánoční besídka.
 Tříkrálová sbírka 2021.
Sponzoři a donátoři: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Nadační fond Albert, Úřad práce, Raiffeisen BANK,
Nadace Via.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A DLUHOVÉ PORADENSTVÍ DUCHCOV
Vedoucí: 		 Mgr. Světlana Nikolova
Sociální pracovnice: Bc. Balážová Veronika
Kontaktní adresa: 		 ul. Míru 1/14, Duchcov
Telefon: 		 778 470 529, 775 713 802
E-mail: 		 balazova@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 obstarávání osobních záležitostí
Dluhové poradenství: poskytuje poradenství v oblasti dluhové 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
16

v sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny a oběti
domácího násilí.
Služba se poskytuje zdarma.
V roce 2021 služeb Odborného sociálního poradenství
využilo 121 uživatelů, z toho 87 žen a 34 mužů. Většina
uživatelů službu využívá opakovaně. Velké množství klientů bylo doporučeno službami Terénní programy Duchcov
a SAS pro rodiny s dětmi. Nejčastějšími problémy, které
jsou v rámci OSP v Duchcově řešeny: komunikace s úřady
práce - pomoc s vyřizováním dávek státní sociální podpory
a hmotné nouze; pomoc při hledání zaměstnání a komunikace se zaměstnavateli, hledání vhodného bydlení (nájemní
bydlení, azylové domy, ubytovny), komunikace s pronajímateli bytů, s obchodníky s energiemi a distributory, sepisování žádostí k soudům, komunikace se zaměstnavateli
a OSSZ ohledně nemocenské a invalidních důchodů. Dále
se jednalo o vyhledávání kontaktů na lékařské ordinace,
školy, archivy atd. Důležitou částí OSP je pomoc uživatelům

Preventivní programy Duchcov, Osek
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ A DLUHOVÉ PORADENSTVÍ DUCHCOV
s řešením jejich dluhů, což je velmi častý problém této cílové skupiny. Uživatelé jsou seznámeni s možnostmi řešení
dluhů, dále je jim nabídnuta, pokud je to v jejich případě
vhodné, možnost sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení. Někteří uživatelé přicházejí již přímo s tímto cílem,
aby jim byl vypracován návrh na povolení oddlužení. V roce
2021 bylo podáno 20 návrhů na oddlužení, schváleno do
konce roku celkem 14, 2 oddlužení byla zrušena z důvodu
nespolupráce s insolvenčním správcem.
V rámci „Milostivého léta“ bylo osloveno 8 zaměstnavatelů
z blízkého okolí s nabídkou využití služeb poradny. Dluhového poradenství pro své zaměstnance využila, například,
Auto Kabel Krupka. Poradna díky „Milostivému létu“ pomohla 6 uživatelům k úplnému zrušení svých exekucí a 2
uživatelé využili možnost vstoupit do oddlužení. Byl také
využit finanční dar Nadace Olgy Havlové, prostřednictvím
Diecézní charity Litoměřice, v celkové výši 18 887 Kč, který
pomohl uživatelce zbavit se dluhů ve výši cca 480 000 Kč.

Sponzoři a donátoři: Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Krajský úřad Ústeckého kraje, město Duchcov, město Teplice.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI DUCHCOV
Vedoucí:
Jindřiška Vojtková, Dis.
Kontaktní adresa: Duchcov, Míru 14/1
Telefon:
775 713 932
E-mail:
vojtkova@charita-most.cz
Cílová skupina: Rodiny s dětmi.
Počet uživatelů v roce 2021: (30 rodin - 51 dospělých a 76
dětí, 901 intervencí a 317 kontaktů).
Provozní doba: 8:00 - 16:00 hod.
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 bezpečného a harmonického prostoru pro zdravý rozvoj svěřeného
dítěte.
V uplynulém roce jsme pomáhali s problémy při distanční výuce a plnění školních požadavků. Pomáhali jednat
s úřady při jejich omezeném provozu. Řešili jsme ohrožení
ztrátou bydlení nebo ztrátu bydlení. Sestavovali domácí rozpočty a motivovali klienty k placení nájmů a energií. Vyhledávali zaměstnání z dostupných zdrojů.
V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí,
uděleným Krajským úřadem Ústeckého kraje jsme na

žádost OSPOD prováděli sanaci v 19 rodinách, ve kterých
byl ohrožen vývoj dítěte. Řešili jsme výchovné nebo jiné
problémy souvisejících s péčí o dítě. Vyvíjeli aktivity zaměřené na ochranu dětí, podporovali zvyšování a upevňování
rodičovských kompetencí a směřovali rodinu k takovému
chování, které zajistilo dítěti bezpečí, odvrátilo hrozbu umístění do náhradní péče a podporovalo rodiče v odpovědném
a samostatném jednání.
Služba působila na území Duchcova a přilehlých obcí: Háj
u Duchcova, Hrob, Křižanov, Jeníkov, Oldřichov, Lahošť,
Osek, Zabrušany, Želénky, Košťany, Újezdeček.
Sponzoři a donátoři: Ústecký kraj, MPSV, Město Duchcov,
MUDr. Alena Dernerová.
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Preventivní programy Duchcov, Osek
NOCLEHÁRNA DUCHCOV
Vedoucí:
Mgr. Radka Pochobradská
Kontaktní adresa: Nádražní 555/9, Duchcov
Telefon:
417 533 124, 773 593 554
E-mail:
pochobradska@charita-most.cz
Cílová skupina: Muži a ženy bez přístřeší ve věku 18–80 let.
Počet uživatelů v roce 2021: 78 unicitních uživatelů (64
mužů a 14 žen).
Provozní doba: Každý den od 19:00 – 08:00 hod.
Forma poskytování sociální služby: Ambulantní.
Popis sociální služby:
Posláním Noclehárny Duchcov je poskytovat podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojenou se ztrátou bydlení
nebo sociálního zázemí, které nejsou schopny řešit vlastními silami.
K dispozici je sociální zařízení, postele s ložním prádlem,
kuchyňka s varnou konvicí, vařičem a mikrovlnnou 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.
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Cíle sociální služby:
 Uživatel, který přenocoval v čistém a teplém prostředí.
 Uživatel, který uspokojil základní potřeby (teplo, tělesné
očisty a spánku).
 Uživatel, který řeší svou nepříznivou životní situaci.
Sponzoři a donátoři: Děkujeme za podporu naší služby
MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Statutární město Teplice, Město Bílina.
Projekt REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785 je spolufinancován Evropskou unií. Doba realizace projektu: 2.4.2019 –
23.2.2021
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-technické základny.

Preventivní programy Duchcov, Osek
TERÉNNÍ PROGRAMY DUCHCOV
Název služby:
Vedoucí:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Terénní programy Duchcov
Mgr. Radka Pochobradská
Míru 14/1, Duchcov
773 774 862, 773 593 554
pochoradska@charita-most.cz
vodraskova@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, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy.
Počet uživatelů v roce 2021: Bylo podpořeno 108 osob,
proběhlo 1050 kontaktů a 521 intervencí.
Provozní doba: Pondělí – pátek, 7:30 – 16:00 hodin.
Formy poskytování sociálních služeb: 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 individuálně určených potřeb a možností.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Konkrétně se jedná nejčastěji o podporu těch, kteří neumí
samostatně jednat s institucemi, hledají či si chtějí udržet
zaměstnání nebo bydlení, často mají problémy s financemi.

Požadujeme, aby se uživatelé služby na řešení problému
spolupodíleli. Jak již z názvu služby vyplývá, pracuje se převážně v přirozeném prostředí uživatelů.
Na základě spolupráce se snažíme zastavit zhoršování sociální situace uživatelů. Naučit je využívat běžných zdrojů tak,
aby po naplnění společně stanovených cílů podporu služby
již nepotřebovali. Motivujeme je k samostatnosti a zlepšování jejich sociálních dovedností.
Sponzoři a donátoři:
Děkujeme těm, kteří nás v roce 2021 podporovali: MPSV,
Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Duchcov, Potravinová
banka v Ústeckém kraji, z.s.
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Středisko Společné soužití
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KHAMORO A ZAHRADA
Vedoucí:
Bc. Kristián Drapák
Vedoucí zařízení: Bc. Dobromila Drapáková
Kontaktní adresa: Jiráskova 5338, Chomutov
Telefon:
603 148 127
E-mail:
drapak@charita-most.cz
Cílová skupina: Děti a mládež.
Počet uživatelů v roce 2021: 310.
Počet intervencí: 9598.
Počet kontaktů: 29.
Provozní doba: Po – Pá od 13:00 do 18:00 hodin.
Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní a terénní.
Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro se zaměřuje na děti školního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí 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: MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje,
Městský úřad Jirkov, ÚP, Město Chomutov, Federace potravinových bank – Džbánsko, BILLA, spol. s r. o., Kaufland
Česká republika.

TERÉNNÍ PROGRAMY – CHOMUTOV, JIRKOV
Vedoucí:
Bc. Kristián Drapák
Vedoucí zařízení: Bc. Michael Auersvald, DiS
Kontaktní 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 v roce 2021: 170.
Počet intervencí: 1635.
Počet kontaktů: 74.
Provozní doba: 8:00 – 16:00 hodin.
Formy poskytování sociálních služeb: Terénní.
Popis sociální služby:
Terénní programy jsou poskytovány dle potřeb uživatelů
na území města Chomutov a Jirkov. Terénní programy
pomáhají lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Pomoc těmto lidem je nabízena tak, aby daný stav byl řešen
nejvhodnějšími metodami pomoci. Dílčím cílem je zlepšení
vztahů mezi rodinami a jedinci žijícími v dané komunitě,
podpora a pomoc při zlepšování prostředí, prevence sociálně patologických jevů.
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Sponzoři a donátoři: MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje,
Městský úřad Jirkov, ÚP, Město Chomutov, Federace potravinových bank - Džbánsko.

Středisko Společné soužití
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ I + II
Vedoucí:
Bc. Kristián Drapák
Vedoucí zařízení:
JUDr. Jaroslava Andreaová
Kontaktní adresa por. I.: 17. Listopadu 5461, Chomutov
Kontaktní adresa por. II.: Pod Břízami 5321, Chomutov
Telefon:
603 148 127
E-mail:
drapak@charita-most.cz
Cílová skupina:
Osoby v krizových situacích ve věku 19 – 80 let.
Počet uživatelů: 198 Z TOHO 85 MUŽŮ A 113 ŽEN.
Počet intervencí: 1638.
Počet kontaktů: 229.
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 sociální služby:
Sociální poradny pomáhají lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Pomoc těmto lidem je nabízena tak,
aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími metodami pomoci.

Dílčím cílem je zlepšení vztahů mezi rodinami a jedinci žijícími v dané komunitě, podpora a pomoc při zlepšování prostředí, prevence sociálně patologických jevů. Služba je
poskytována na principech diskrétnosti, nestrannosti a bez
nadřazenosti kvalifikovanými pracovníky, kteří zcela respektují individualitu a svobodu rozhodování uživatele.
Sponzoři a donátoři: MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje,
Městský úřad Jirkov, ÚP, Město Chomutov.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZAHRADA
Vedoucí:
Bc. Kristián Drapák
Vedoucí zařízení: Bc. Michal Auersvald, Dis.
Kontaktní adresa: Pod Břízami 5321, Chomutov
Telefon:
603 148 127
E-mail:
drapak@charita-most.cz
Cílová skupina: Děti a mládež.
Počet uživatelů: 15.
Počet intervencí: 950.
Počet kontaktů: 8.
Provozní doba: 13:00 – 18:00 hodin.
Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní a terénní.
Popis sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zahrada je podpořeno v rámci projektu POCHOB z EU DO 28.2.2021 se zaměřovalo na děti školního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí města Chomutova. Navštěvují nás především
děti z rodin, které jsou sociálně znevýhodněny a potřebují
pomoc. Mají problém se zapojit do běžných volnočasových
aktivit, dávají přednost trávení volného času mimo rodinu,

nebo které se vzhledem ke svému životnímu stylu dostávají do konfliktu. 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.
Sponzoři a donátoři: MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje,
Městský úřad Jirkov, ÚP, Město Chomutov, Federace potravinových bank – Džbánsko, BILLA, spol. s r. o., Kaufland
Česká republika.
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Středisko Společné soužití
POMOC CHOMUTOVSKÝM OBČANŮM
Vedoucí střediska: Bc. Kristián Drapák
Telefon:
603 148 127
E-mail:
drapak@charitamost.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: 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, Terénních programů a fakultativních činností Protidluhového
poradenství, klubu pro mládež „Bulleteen“, Cyklu seminářů
a Tréninkového zaměstnání, chceme v Chomutově uživatelům 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 projektu:
POCHOB 17. Listopadu 5461, Chomutov 430 04, Tel.: 606
148 127
2. Kontaktní adresa pro služby a aktivity v rámci projektu:
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 – únor 2021.
Přímá práce s klienty v roce 2021: 10934 hodin.
Cílová skupina: Od 15 do 80 let – osoby v krizových situacích.
 KA 1. Nízkoprahové zařízení pro děti mládež (NZDM) - Sociální 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
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. 2011.
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantně, terénně.
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
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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 překlenutí 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 2021:
Díky poskytnuté dotaci mohlo dojít k pokračování naší služby, která tak mohla poskytnout pomoc a podporu v roce
2021 celkem 81 rodinám. Proběhlo 323 kontaktů a 2073
intervencí. V rodinách, ve kterých rodiče ztratily zaměstnání
a současně také bydlení, je nutné poskytovat dlouhodobou

Středisko Společné soužití
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JIRKOV
a intenzivní podporu tak, aby v nich nedocházelo k odebírání dětí. Tyto případy jsou bohužel hodně časté.
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,

snažíme 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
využívají.
Doba realizace projektu:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
Děkujeme tímto Nadaci Terezy Maxové. Která v roce 2021
podpořila náš projekt v částce ve výši 100.000,-Kč.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JIRKOV
Místa poskytování pomoci: Chomutov, Jirkov
Vedoucí projektu:
Bc. Kristián Drapák
Vedoucí služby:
Bc. Eva Olahová
Kontakt::
606 053 607
e-mail:
drapak@charita-most.cz
Ambulantní forma: Pod Břízami 5321, 430 05 Chomutov.
Služba registrována: od 1. 8. 2011.
Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantně, terénně.
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 překlenutí 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 2021:
Díky poskytnuté dotaci mohlo dojít k pokračování naší služby, která tak mohla poskytnout pomoc a podporu v roce
2021 celkem 81 rodinám. Proběhlo 323 kontaktů a 2073
intervencí. V rodinách, ve kterých rodiče ztratily zaměstnání
a současně také bydlení, je nutné poskytovat dlouhodobou
a intenzivní podporu tak, aby v nich nedocházelo k odebírání dětí. Tyto případy jsou bohužel hodně časté.
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, snažíme 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 využívají.
Doba realizace projektu:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
Děkujeme tímto Nadaci Táta a Máma. Která v roce 2021
podpořila náš projekt v částce ve výši 20.000,-Kč.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI V JIRKOVĚ
Projekt je spolufinancována Evropskou unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu z Operačního programu
Zaměstnanost.
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011553
Vedoucí:
Bc. Kristián Drapák
Vedoucí zařízení: Bc. Eva Olahová
Kontaktní adresa: Pod Břízami 5321, Chomutov
Telefon:
603 148 127
E-mail:
k.drapak@charitamost.cz
Cílová skupina: Rodiny s dětmi.
Počet uživatelů v roce 2021 viz tabulka niže.
OPZ

Klientů:

66

Muži:

7

Kontakty:

176

Ženy:

59

Intervence:

2348

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 rozpočtů, vyhledávání vhodného zaměstnání, sepisování různých dokumentů k soudu.
 Dále jsme také poskytovali asistované doprovody na různá
úřední jednání (OSPOD, PMS, ÚP, MŠ, ZŠ, lékaři), a to na
území Chomutova a Jirkova.

Provozní doba: 8:00 – 16:00 hodin.
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 socioekonomicky znevýhodněného prostředí, dále rodinám, které nemají potřebné podmínky pro kvalitní způsob života, mají pouze omezené návyky a nacházejí
se tak v nepříznivé sociální situaci.

DOPROVODNÁ SLUŽBA: TESCO - VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME
Podporovatel projektu:
TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme.
Název projektu: „Pomáháme maminkám s dětmi“
Realizace: od 1. 8. 2021 – 31. 12. 2021.
Cílem projektu: je podpora a aktivizace 16 rodin. V rámci
projektu bude jednou za 14 x docházet k odpolednímu setkávání maminek s dětmi - předáváni zkušeností, výtvarná
a rukodělná činnost. V rámci projektu dojde vytvoření neformální skupiny maminek, otců, samoživitelů. Další aktivitou
bude společný výlet maminek a otců z řad samoživitelů
s dětmi na zámek Libochovice.
Projekt „ Pomáháme maminkám s dětmi „ je zaměřený na
rodiny, na které dopadla pandemie. Nemají možnost vzdělávat své děti doma, ztratili zaměstnání či jsou na pokraji existenčního minima. Projekt zajistí vzdělávání dětí a zmenšení
dopadu této pandemie.
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Podporovatel projektu: TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme.
Služba byla podpořena částkou: 16.000 Kč.
https://itesco.cz/pomahame/

Středisko Společné soužití
DOPROVODNÁ SLUŽBA: FAKULTATIVNÍ SLUŽBY V PODOBĚ POTRAVIN A OŠACENÍ
Vedoucí:
Bc. Kristián Drapák
Kontaktní adresa: Pod Břízami 5321, Chomutov
Telefon:
603 148 127
E-mail:
drapak@charita-most.cz
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. V roce 2021 bylo
poskytnuto 477 unikátním klientům opakována pomoc
2029krát ve formě potravin a ošacení.
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. Pracovníci služeb jsou ve styku s chudými a potřebnými lidmi. Cílem pomoci je minimalizovat

možná rizika související s jejich způsobem života, a vytvářet
podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou
sociální situaci a překlenout 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 supermarketech.
 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, Kaufland, Lindt, Projekt Globus lepší Svět.
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DOPROVODNÁ SLUŽBA: BULLETEEN
Vedoucí:
Bc. Kristián Drapák
Kontaktní adresa: Pod Břízami 5321, Chomutov
Telefon:
603 148 127
E-mail:
drapak@charita-most.cz
Cílová skupina: Děti a mládež.
Počet uživatelů: 7 dospělých, 10 dětí.
Počet intervencí: 430 období od 2. 1. do 28. 2. 2021.
Počet kontaktů: 164 období od 2. 1. do 28. 2. 2021.
Provozní doba: 13:00 - 18:00 hodin.
Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní a terénní.
Popis doprovodné služby:
„Bulleteen“ 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 patologických jevů. Vyvolat zájem a osobní aktivitu, chceme
prostřednictvím médií a techniky, která cílovou skupinu
zajímá a baví - sociální sítě, počítače, práce s kamerou a fotoaparátem. Jde o tvorbu tištěného čtvrtletníku s názvem

„Bulleteen“, vytvářený cílovou skupinou s vlastními články
a fotografiemi a tvorbu krátkých videozpravodajství vkládaných do vytvořeného účtu na sociální síti.
Aktivita realizována z projektu POCHOB od 1.1.2018 do
28.2.2021.
Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ
a ze státního rozpočtu ČR.“
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007764

DOPROVODNÁ SLUŽBA: DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
Vedoucí:
Bc. Kristián Drapák
Kontaktní adresa por I.: 17. Listopadu 5461, Chomutov
Kontaktní adresa por II.: Pod Břízami 5321, Chomutov
Telefon:
603 148 127
E-mail:
drapak@charita-most.cz
Cílová skupina: Dospělí.
Počet uživatelů: 23 období od 2. 1. do 28. 2. 2021.
Počet intervencí: 184 období od 2. 1. do 28. 2. 2021.
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 odborného 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
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a povinnosti vůči věřitelům, rizika spotřebitelských úvěrů.
Rozkrývají průběh vymáhacího procesu, postupy věřitelů,
kdy hrozí skutečně exekuce a kdy se jedná jen o psychologický nátlak. Poradci nabízí postupy k řešení, osvětluje
podmínky Insolvenčního zák., zpracovávají podklady pro
podání žádosti o oddlužení.
Aktivita realizována z projektu POCHOB od 1.1.2018 do
28.2.2021.
Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ
a ze státního rozpočtu ČR.“
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007764

Středisko Litvínov
STŘEDISKO LITVÍNOV
Kontaktní adresa:
Komunitní centrum Janov
Janovská 122, 436 01 Litvínov 8
Vedoucí zařízení:
Mgr. Alena Bartková, DiS., 775 713 304,
abartkova@charita-most.cz
Vedoucí projektů pro rodiče a děti:
Martina Bartková, DiS., 778 532 576,
bartkova@charita-most.cz

CENTRUM PRO DĚTI JANOVÁČEK
Vedoucí pedagog
projektu:
Martina Bartková, DiS.
Kontaktní adresa: Janovská 122, 436 01 Litvínov 8
Telefon:
778 532 576
E-mail:
bartkova@charita-most.cz
Cílová skupina: Děti a žáci.
Počet uživatelů v roce 2021: Děti – 25, Žáci - 33.
Provozní doba: Pondělí – Pátek:
Dopolední klub – 8.00 – 12.00 hod.
Odpolední klub – 12.30 – 16.00 hod.
Formy poskytování: Ambulantní a 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. Cílem projektu je také zapojit rodiče
dětí do realizovaných aktivit a rozvíjet spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání. Všechny aktivity projektu jsou vedeny dle
Montessori pedagogiky.
Problematika, která byla v minulém roce řešena nejčastěji:
V průběhu roku 2021 jsme nejvíce řešily nepravidelnou
docházku dětí do předškolního klubu a mírné zhoršení
prospěchu u žáků na doučování v odpoledním klubu kvůli
online výuce.
Sponzoři a donátoři: EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální fondy, Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání,
Nadace Renovabis.
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ASISTENČNÍ CENTRUM V JANOVĚ
Vedoucí komunitní
pracovnice:
Monika Poláková
Kontaktní adresa: Janovská 122, 436 01 Litvínov 8
Telefon:
778 719 312
E-mail:
polakovam@charita-most.cz
Cílová skupina: V projektu jde především o dospělé osoby
lokality Janov, v doplňkových aktivitách se pozornost týká
také dětí.
Počet uživatelů v roce 2021: 56 osob
Provozní doba: PO – ČT: 7:30 – 16:00 hod.,
PÁ: 7:00 – 15:30 hod.
Formy poskytování sociálních služeb: Terénní a ambulantní
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Popis sociální služby: Projekt je doplňkovou aktivitou
k poskytování sociálních služeb. Hlavním cílem projektu
je prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, nalezení efektivnější cesty k řešení situace našich účastníků
využívající principy komunitní práce ve vyloučené lokalitě.
Poskytnout osobám cílové skupiny (dospělí i děti) podporu
a pomoc k získávání dovedností řešit svou situaci vlastními
silami, nebo s podporou zaměstnanců projektu, či společným úsilím dané komunity.
Sponzoři a donátoři: 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, Nadace Renovabis.

Středisko Litvínov
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMINO
Vedoucí sociální
pracovnice:
Bc. Lucie Kulhánková, DiS
Kontaktní adresa: Janovská 122, 436 01 Litvínov 8
Telefon:
770 195 069
E-mail:
kulhankova@charita-most.cz
Cílová skupina: Děti a mládež od 6 do 26 let.
Počet uživatelů v roce 2021: 112 uživatelů.
Provozní doba:
ambulantní forma: PO-ČT: 9:00-18:30, PÁ – 7:00-15:30
terénní forma: PO-ČT: 8:00-18:00
Formy poskytování sociální služby: Ambulantní a terénní.
Popis sociální služby: Služba je určena dětem a mládeži,
které se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Jedná se především o uživatele žijící v sociálně slabých
rodinách, v nepodnětném prostředí pro přiměřený osobní
rozvoj a se sklonem k rizikovému chování. Služba svými
činnostmi nabízí cílové skupině nejen pomoc ve složitých

životních situacích, ale také bezpečný prostor pro trávení
volného času a kvalitní možnosti jeho využití, dále příležitost
navazovat vztahy s vrstevníky a podporu v silných stránkách jednotlivce. Toho pracovnice služby dosahují individuálním přístupem ke každému uživateli. Samozřejmostí je
úzká spolupráce s rodinou uživatele.
Problematika, která byla v minulém roce řešena nejčastěji:
Pracovnice služby nejčastěji řešily problematické vztahy
mezi uživateli, záškoláctví, podporovaly děti ve zlepšení
základních schopností a dovedností, pomáhaly doplnit
jejich znalosti. Tým pracovnic NZDM zprostředkovával doučování, podporoval hudebně nadané děti ve výuce hry na
klávesové nástroje.
Sponzoři a donátoři: MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje,
Albert Česká republika, s.r.o., Nadace Renovabis, Ústecká
komunitní nadace, Nadace Sova, ÚP české republiky, Anonymní dárci.
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SOCIÁLNÍ PORADNA JANOV
Vedoucí sociální
pracovnice:
Jana Štiková, DiS.
Kontaktní adresa: Janovská 122, 436 01 Litvínov 8
Telefon:
775 713 931
E-mail:
stikova@charita-most.cz
Cílová skupina: Osoby v krizi
Počet uživatelů v roce 2021: 75 žen a 62 mužů.
Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7:30 hod. – 16:00 hod.
pátek 7:00 hod. – 15:30 hod.
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní a terénní.
Popis sociální služby:
Sociální poradna Janov poskytuje prostřednictvím odborného poradenství podporu všem osobám v krizi. Zaměřuje
se na poskytování pomoci v oblasti občanského, pracovního, exekučního a insolvenčního práva. Hlavním cílem služby
je zvýšení právního povědomí uživatelů služby a skrze to,
dosažení zlepšení aktuální nepříznivé sociální situace uživatele.

ČÍSLO PROJEKTU:
ULK PR20/4457 EPP
PROJEKT VZNIKL ZA PŘISPĚNÍ NADACE ČEZ

Protidluhová kampaň v Janově

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ, který se koná
15. 7. 2021
TÉMATICKOU PUTOVNÍ VÝSTAVU, kterou
pořádáme ve dnech 15. 7. až 2. 8. 2021
v Městské knihovně Litvínov
PROGRAM PRO VEŘEJNOST, který se
koná v prostorách Komunitního centra
Janov 19. 8. 2021 od 14:00 h.
VEŘEJNÁ DEBATA
KONCERT
TÉMATICKÁ VÝSTAVA OBRÁZKŮ
OBČERSTVENÍ

Kontakt: Jana Štiková, DiS.
+420 775 713 931
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UVIDÍME SE!

Problematika, která byla v minulém roce řešena nejčastěji:
Největší zájem ze strany cílové skupiny byl o řešení dluhů.
To znamená poradenství, které se týkalo řešení exekucí,
insolvencí a pomoci v rámci akce „Milostivé léto“, jež umožňovala dlužníkům zbavit se exekucí. V tomto případě se
jednalo o přibližně 90 % případů. Dále lidé řešili problém
s dávkami, bydlením, zaměstnáním, sepisováním dokumentů na úřady (žádosti, odvolání, návrhy).
V roce 2021 byl Sociální poradnou v Janově realizován projekt Protidluhová kampaň v Janově, které měla velký ohlas
u široké veřejnosti. Kampaň financovala Nadace ČEZ. Výstupem kampaně bylo zviditelnění naší poradny a zároveň
větší zájem občanů o aktivní řešení dluhů, řešení exekucí
i insolvencí.
Sponzoři a donátoři: MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje,
ČEZ, Elpida o. p. s., Anonymní dárci.

Středisko Litvínov
RODINNÉ CENTRUM PETRKLÍČ
Vedoucí projektu: Renáta Smoláková
Mgr. Alena Bartková, DiS.
Kontaktní adresa: Janovská 122, 436 01 Litvínov 8
Telefon:
770 121 453
E-mail:
smolakova@charita-most.cz
Cílová skupina: Rodiče a děti.
Počet matek (otců) v roce 2021: 57.
Provozní doba: PO – PÁ: 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00.
Formy poskytování: Ambulantní, terénní.
Popis projektu: Rodinné centrum Petrklíč poskytuje komplexní pomoc rodině jako celku a pomáhá posilovat význam
rodiny pro společnost. Rodiče zde mimo jiných aktivit
mohou překonávat sociální izolaci, která může vzniknout
během rodičovské dovolené. Aktivity, které probíhají v Rodinném centru Petrklíč, posilují rodičovské 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, ÚP České republiky, Anonymní dárci.

SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ PROGRAMY
Vedoucí sociální
pracovnice:
Tereza Sechovská, DiS.
Kontaktní adresa: Janovská 122, 436 01 Litvínov 8
Telefon:
778 538 209
E-mail:
vanaskova@charita-most.cz
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením.
Počet uživatelů v roce 2021: 29 dospělých.
Provozní doba: Pondělí až čtvrtek 7:30 – 16:00,
pátek 7:00 – 15:30.
Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní a terénní.
Popis sociální služby: Posláním sociální služby Sociální rehabilitace je pomáhat uživatelům se zdravotním postižením
překonat nepříznivé dopady jejich znevýhodnění v praktickém životě. Dále poskytovat uživatelům služby prostor pro
nácvik, posilování a prohlubování dovedností a schopností,
které povedou s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem v maximální možné míře k dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.
Problematika, která byla v minulém roce řešena nejčastěji:
V roce 2021 byl s uživateli nejčastěji řešen nácvik finanční gramotnosti – práce s mincemi a bankovkami, nácvik

modelové situace nákupu. V tomto případě se jednalo
o 65 % případů. Dále pak šlo o nácvik čtení a porozumění
textu, nácvik psaní, vyhledávání informací pomocí internetového vyhledávače, doprovod na ÚP, podpora při komunikaci
s úřady, pomoc s vyřizováním dávek státní sociální podpory,
doprovody k lékařům.
Sponzoři a donátoři: Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Krajský úřad Ústeckého kraje, Výbor dobré vůle - Nadace
Olgy Havlové, ÚP České republiky, Elpida o. p. s.
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Středisko Litvínov
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JANOVÁČEK
Vedoucí sociální
pracovnice:
Bc. Helena Platilová
Kontaktní adresa: Janovská 122, 436 01 Litvínov 8
Telefon:
770 147 343
E-mail:
platilova@charita-most.cz
Cílová skupina: Rodiny s jedním nebo více dětmi, nacházející se v nepříznivé sociální situaci.
Počet uživatelů v roce 2021: 85 rodin (219 dětí, 71 žen,
14 mužů).
Provozní doba: Po–Čt: 7:30 – 16:00; Pá: 7:00 – 15:30.
Formy poskytování sociálních služeb: Ambulantní a terénní.
Popis sociální služby:
Služba se snaží dlouhodobou intervencí v přirozeném prostředí uživatelů podporovat rodiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, při níž je ohrožen vývoj dětí (špatné
bytové podmínky, nezaměstnanost, zanedbání zdravotní
péče, nedostatečná školní docházka, dluhy, násilí, návykové látky 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.
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Dvě pracovnice Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi mají Krajským úřadem Ústeckého kraje přiděleno
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V rámci
tohoto pověření služba intenzivně spolupracuje s Oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Litvínov
v případech rodin, kde je jedno nebo více dětí vyhodnoceno
podle § 6 zákona o Sociálně právní ochraně dětí.
Problematika, která byla v minulém roce řešena nejčastěji:
 Prevence ztráty bydlení.
 Podpora rodičů při navrácení dětí z ústavní výchovy.
 Pomoc při jednání na úřadech a institucích (ÚP, MěÚ,
OSSZ).
 Posilování rodičovských kompetencí (dohled nad pravidelnou šk. docházkou, zajištění lékařské péče pro děti,
zajištění zápisu dětí do ZŠ a MŠ).
 Zajištění doprovodu na odborná vyšetření dětí – PPP, DPA,
SPC.
Sponzoři a donátoři: MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Městský úřad Litvínov, Městský úřad Meziboří, Městský
úřad Horní Jiřetín, Dopravní podnik měst mostu a Litvínova,
Úřad práce České republiky, Elpida o. p. s.

Středisko Litvínov
TERÉNNÍ PROGRAMY LITVÍNOV
Vedoucí sociální
pracovnice:
Michaela Lonská, DiS.
Kontaktní adresa: Janovská 122, 436 01 Litvínov 8
Telefon:
775 713 220
E-mail:
lonska@charita-most.cz
Cílová skupina: Osoby v krizi, etnické menšiny, osoby žijící
v sociálně vyloučených lokalitách.
Počet uživatelů v roce 2021: 338 uživatelů.
Provozní doba: PO – ČT: 7:30 - 16:00 hod.
PÁ: 7:00 do 15:30 hod.
Formy poskytování sociálních služeb: Terénní.
Popis sociální služby:
Terénní sociální pracovníci provádí svoji práci přímo v místech, kde se osoby cílové skupiny pohybují či nacházejí. Na
tato místa pravidelně denně vychází. Při kontaktu s osobami se snaží získat jejich důvěru. Oslovují je a snaží se
je získat ke spolupráci, motivovat je a nabídnout pomoc

nebo služby, které Terénní nebo jiné sociální služby nabízí.
Pracovnice se dále podílí na distribuci informačních letáků
vydaných poskytovatelem služby, do lokalit, kde se zdržují
lidé bez přístřeší. Pravidelně navštěvují spolupracující instituce, kde mimo jiné získávají doporučení na místa častého
výskytu problematických osob.
Problematika, která byla v minulém roce řešena nejčastěji:
V minulém roce jsme s uživateli nejčastěji řešili nedostatečné finanční zajištění – pomoc s vyřízením dávek SSP a HN,
pomoc s nalezením uplatnění na trhu práce. Při vyhledávání
zaměstnání se mnohdy potýkáme s nízkou pracovní kvalifikací, dlouhodobou nezaměstnaností, což stěžuje vstup na
pracovní trh. Uživatelé neměli často zajištěné bydlení, a to
buď vůbec, nebo přechodně žili u příbuzných, nebo chtěli
zajistit pro sebe kvalitnější bydlení.
Sponzoři a donátoři: MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje,
ÚP, Starcam s.r.o., Nemak Czech republik s.r.o.
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Preventivní programy v Libereckém kraji
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KOTVA V TANVALDU
Vedoucí:
Michaela Lochmanová
Kontaktní 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 nežádoucími jevy.
Počet uživatelů v roce 2020:
(uživatelů, intervencí a kontaktů)
Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení spolupracovalo: 81.
Provozní doba: Ambulantní forma: Od pondělí do pátku od
12:00 do 18:00 hodin, Terénní forma (Tanvald, Smržovka,
Desná, Velké Hamry, Albrechtice v Jizerských horách, Kořenov,
Plavy, Železný Brod), Od pondělí do pátku do 13:00 do 17:00
hodin na území Tanvaldska. 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 postupném dosahování cílů, které si pro naši spolupráci stanoví. Současně uživatelům pomáháme překonávat překážky,
které se jim postaví do cesty a na které jejich současné
dovednosti nestačí. Je pro nás důležité nalézt s uživateli
takový cíl spolupráce, jehož splnění je reálné, aby si uživatel
dokázal uvědomit, čeho dosáhl a také, že jeho schopnosti
se v průběhu naplňování dílčích cílů značně rozšířili.

Základem práce s uživateli je definování jejich potřeb
a vytváření takového prostředí, aby tyto potřeby mohli být
saturovány.
Nejčastější potřeby uživatelů, na které v rámci služby
reagujeme: řešení nepříznivé sociální situace, využití poradenství, trávení času s vrstevníky, naplnění volného času,
pravidelná příprava do školy, získání kvalifikace, nalezení
a získání pracovního uplatnění, získání náhledu na svá
osobní práva a povinnosti, funkční vztahy s vrstevníky
a okolím, vyhledání vhodného bydlení a sjednání si podmínek, plnění závazků a dalších povinností souvisejících
s bydlením.
V roce 2021 se služba v ambulantní podobě rozšířila také
do Železného Brodu do ulice Příčná 331. Díky občanům
města a jejich darům se nám velice rychle podařilo vybavit
objekt bývalé knihovny, kterou nám, po částečné rekonstrukci, dalo k dispozici město Železný Brod. Nové místo
se velice rychle stalo aktivní součástí veřejného prostoru
a nabízí aktivity své cílové skupině.
Sponzoři a donátoři:
V roce 2021 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, Potravinové banky Libereckého kraje.

.
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Preventivní programy v Libereckém kraji
SOCIÁLNÍ PORADNA TANVALD
Vedoucí:
Michaela Lochmanová
Kontaktní 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 2021:
(uživatelů, intervencí a kontaktů)
Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení pracovalo: 36.
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 jedná
o jednotlivce nebo celé rodiny. Odborné poradenství často
uživatelům pomáhá řešit situaci jejich špatného či nevyhovujícího bydlení, umožňuje jim poradit se a seznámit se s nároky systému dávek státní sociální podpory a péče, nebo
situaci, ve které uživatel není schopen splácet své závazky.
Odborné sociální poradenství je službou, která pomáhá

uživateli v rámci, jím vytyčených hranic a definované situace. Při hledání východiska z uživatelovi situace respektujeme jeho právo na rozhodnutí o využití či nevyužití naší nabídky. Ve spolupráci s uživatelem, který se rozhodne změnit
svou současnou situaci a definuje si svůj cíl a spolupracuje
na jeho průběžném naplňování, jsem schopni značně napomoci zmírnění či odstranění jeho nepříznivé situace.
V průběhu doby, ve které službu realizujeme, stále pracujeme na jejím zkvalitňováním a upravujeme standardy kvality, které reagují na nové situace, které ve službě nastávají
a které odrážejí potřeby uživatelů.
V roce 2021 jsme částečně navázali na spolupráci s dalšími organizacemi, kterou jsme zahájili v roce 2020 pod
vlivem Covid opatření. Pro uživatele je tím zajištěna provázanost a lepší návaznost služeb, které jsou v Tanvaldu
realizované. V roce 2021 využilo tuto službu 36 uživatelů,
kteří navštěvovali službu opakovaně, a snažilo se řešit svou
krizovou situaci.
Sponzoři a donátoři:
V roce 2021 byla naše služba realizována díky podpoře
dotačního programu MPSV přerozdělovanému Libereckým
krajem, Libereckého kraje a jeho dotačních programů, Úřadu práce v Jablonci nad Nisou, Potravinové banky Libereckého kraje.

.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DRAK
Vedoucí:
Michaela Lochmanová
Kontaktní 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 nežádoucími jevy
Počet uživatelů v roce 2020:
(uživatelů, intervencí a kontaktů)
Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení spolupracovalo: 48.
Provozní doba: Ambulantní forma: Od pondělí do pátku od
11:00 do 18:00 hod., Terénní forma: Od pondělí do pátku
do 13:00 do 17:00 hod.

Formy poskytování sociálních služeb: Terénní a ambulantní forma.
Popis sociální služby:
Cílem naší práce je podporovat uživatele naší služby při postupném dosahování cílů, které si pro naši spolupráci stanoví. 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.
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Preventivní programy v Libereckém kraji
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ DRAK
Základem práce s uživateli je definování jejich potřeb
a vytváření takového prostředí, aby tyto potřeby mohli být
saturovány.
Nejčastější potřeby uživatelů, na které v rámci služby reagujeme: řešení nepříznivé sociální situace, využití poradenství,
trávení času s vrstevníky, naplnění volného času, pravidelná příprava do školy, získání kvalifikace, nalezení a získání
pracovního uplatnění, získání náhledu na svá osobní práva
a povinnosti, funkční vztahy s vrstevníky a okolím, vyhledání
vhodného bydlení a sjednání si podmínek, plnění závazků
a dalších povinností souvisejících s bydlením.
V roce 2021 služba, kromě přímé práce s uživateli v místě realizace, dále nabízejí možnost spolupráce přes fb
profil služby. Tento způsob konverzace je uživateli stále

vyhledávaný a např. v případě karantény, nebo izolace byli
využívané video hovory k podpoře uživatele při zvládání nároků školní výuky.
Sponzoři a donátoři:
V roce 2021 byla naše služba realizována díky podpoře
dotačního programu MPSV přerozdělovanému Libereckým
krajem, Libereckého kraje a jeho dotačních programů, Úřadu práce v Jablonci nad Nisou, Potravinové banky Libereckého kraje.

.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZÁKUPÁK
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 nežádoucími jevy.
Počet uživatelů v roce 2021:
(uživatelů, intervencí a kontaktů)
Počet uživatelů, s nimiž se v zařízení spolupracovalo: 100.
Provozní doba: Ambulantní forma: Od pondělí do pátku od
12:00 do 18:00 hod., Terénní forma: Od pondělí do pátku
do 13:00 do 17:00 hod.
Formy poskytování sociálních služeb: Terénní a ambulantní forma.
Popis sociální služby: Cílem naší práce je podporovat uživatele naší služby při postupném dosahování cílů, které si
pro naši spolupráci stanoví. Současně uživatelům pomáháme překonávat překážky, které se jim postaví do cesty
a na které jejich současné dovednosti nestačí. Je pro nás
důležité nalézt s uživateli takový cíl spolupráce, jehož splnění je reálné, aby si uživatel dokázal uvědomit, čeho dosáhl
a také, že jeho schopnosti se v průběhu naplňování dílčích
cílů značně rozšířili.

Základem práce s uživateli je definování jejich potřeb
a vytváření takového prostředí, aby tyto potřeby mohli být
saturovány.
Nejčastější potřeby uživatelů, na které v rámci služby reagujeme: řešení nepříznivé sociální situace, využití poradenství,
trávení času s vrstevníky, naplnění volného času, pravidelná příprava do školy, získání kvalifikace, nalezení a získání
pracovního uplatnění, získání náhledu na svá osobní práva
a povinnosti, funkční vztahy s vrstevníky a okolím, vyhledání
vhodného bydlení a sjednání si podmínek, plnění závazků
a dalších povinností souvisejících s bydlením.
Již v roce 2020 jsme více aktivovali naši fb skupinu a rok
2021 jsme práci v této skupině dále podporovali – uživatelé jsou v této konverzaci aktivní a vyhledávají možnost
online komunikace. V průběhu roku jsme často realizovali
také tematická skupinová setkání v online prostředí – např.
youtubeři a jejich vliv na veřejné mínění, atp.
Službu navštěvuje heterogenní skupina uživatelů ve věku
6 – 26 let a díky pozitivnímu vlivu pracovníků služby, je tato
skupina konzistenční a navzájem se podporující.
Sponzoři a donátoři: V roce 2021 byla naše služba realizována díky podpoře dotačního programu MPSV přerozdělovanému Libereckým krajem, Libereckého kraje a jeho
dotačních programů, Potravinové banky Libereckého kraje.

.
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Služby sociální péče
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí		 Markéta Obrtlíková, DiS.
Adresa		 Fr. Malíka 956/16 a, 434 01 Most
Telefon		 778 538 602
E-mail		obrtlikova@charita-most.cz
Forma poskytování služby: Terénní.
Působnost: Most, Litvínov, Havraň, Duchcov, Osek, Hrob,
Oldřichov.
Poslání služby:
 Pomoc uživatelům v jejich přirozeném domácím prostředí.
 Pomoc s uspokojením základních životních potřeb.
 Pomoc s hygienou.
 Pomoc se zajištěním a podáním stravy.
 Doprovod k lékaři, na úřad, na procházku.
Cílové skupiny:
 Senioři.
 Osoby se zdravotním postižením.
 Osoby s chronickým onemocněním.
 Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.

Provozní doba: Denně 7 – 21 hodin.
Počet uživatelů v roce 2021: 111 uživatelů.
Sponzoři a donátoři: MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje,
Město Most, Město Duchcov, Obec Havraň.
Problematika, která byla v minulém roce řešena nejčastěji:
Rok 2021 byl enormně náročný vzhledem k pandemii Covid-19. Pomáhali jsme uživatelům, kteří Covidem onemocněli, doprovázeli jsme uživatele na očkování, na testování.
Navzdory dostatku ochranných pomůcek, některé naše
pečovatelky onemocněly. Naši službu však nenarušila ani
tato situace.

OSOBNÍ ASISTENCE
Vedoucí		 Markéta Obrtlíková, DiS.
Adresa		 Fr. Malíka 956/16 a, 434 01 Most
Telefon		 778 538 602
E-mail		obrtlikova@charita-most.cz
Forma poskytování služby: Terénní.
Působnost: Most, Duchcov, Osek.
Poslání služby:
 Pomoc uživatelům v jejich přirozeném domácím prostředí.
 Pomoc s uspokojením základních životních potřeb.
 Pomoc s hygienou.
 Pomoc se zajištěním a podáním stravy.
 Doprovod k lékaři, na úřad, na procházku.
Cílové skupiny:
 Senioři.
 Osoby se zdravotním postižením.
 Osoby s chronickým onemocněním.
Provozní doba: Bez časového omezení.
Počet uživatelů v roce 2021: 9 uživatelů.

Sponzoři a donátoři: Krajský úřad ústeckého kraje, Dotační
program „podpora sociálních služeb v rámci projektu pososuk 3“.
O nás: Osobní asistence je jeden z druhů komplexní péče
o osoby s postižením. Představuje ideální způsob kompenzace postižení, který umožňuje i člověku s velmi těžkým
postižením žít doma ve vlastní domácnosti životem, který
se co nejvíce blíží běžnému standardu.
Je to cesta k důstojné existenci, kdy může občan i s těžkým
postižením studovat, pracovat a uplatnit tak své schopnosti.
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Služby sociální péče
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA – SESTRA DOMŮ
Vedoucí:
Eva Simonová
Kontaktní adresa: K. Marxe 3426/7, Most, 434 01
Telefon:
777 480 019
E-mail:
sestradomu@charita-most.cz
Cílová skupina: Pacienti/klienti s akutním nebo chronickým onemocněním, u kterých není nutná hospitalizace ve
zdravotnickém zařízení, ale jejich zdravotní stav vyžaduje
kvalifikovanou zdravotní ošetřovatelskou péči.
Nutné doporučení registrujícího praktického lékaře, odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci.
Provozní doba:
Pondělí: 7:00 – 15:00 hodin
Úterý: 7:00 – 11:30 hodin
Středa: 7:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek: 7:00 – 11:30 hodin
Pátek: 7:00 – 11:00 hodin
Formy poskytování zdravotních služeb: Charitní ošetřovatelská služba provádí odbornou zdravotní ošetřovatelskou
péči ve vlastním domácím prostředí pacienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Služba je pro pacienty bezplatná.
Je poskytována na základě oprávnění poskytování zdravotních služeb, podle zákona č. 372/211 Sb. o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů od 1. 8. 2020.
Popis zdravotní služby:
Kvalifikované registrované terénní sestry komunikují s nemocným, s lékařem, rodinou. Dle ordinace lékaře dochází
k pacientovi/klientovi a provádí jednotlivé odborné zdravotní úkony:
 monitorování fyziologických funkcí – měření krevního tlaku, saturace O2,
 odběry krve a jiného biologického materiálu,
 měření glykemie, nácvik a aplikace inzulínu,
 aplikace léků a injekcí, infuzí,
 Převazy ran, bércových vředů, proleženin a jiných defektů,
 péče o katetry, stomie,
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 základní ošetřovatelská rehabilitace po mozkové příhodě,
operaci, úrazu,
 hodnocení a edukace celkového stavu pacienta,
 péče o umírajícího – paliativní péče,
 …a další, dle kompetence sester a ordinace ošetřujícího
lékaře.
Cílem této služby je:
 zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu
zdravotní péče pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí,
 minimalizovat nutnost umístění pacienta do zdravotnického či sociálního zařízení, nahradit nebo zkrátit dobu hospitalizace pacienta,
 podporovat uzdravování a návrat soběstačnosti v optimálním prostředí domova,
 zapojit rodinné příslušníky do léčebného procesu,
 pomoci pacientům při resocializaci,
 snižovat negativní vliv onemocnění a předcházet možným
komplikacím cílenou edukací pacientů a rodinných příslušníků.
Naším krédem je zodpovědnost, pečlivost, empatie.
Sponzoři a donátoři: Tato služba je realizována za podpory:
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Preventivní programy Žatecko
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ COOLNA
Vedoucí:
Michaela Lochmanová
Kontaktní adresa: Svatováclavská 1020, 438 01 Žatec
Telefon:
775 713 302
E-mail:
lochmanova@charita-most.cz
Cílová skupina: Děti a mládež ve věku 15 – 26 let ohrožených společensky nežádoucími jevy.
Počet uživatelů v roce 2021: Počet uživatelů, s nimiž se
v zařízení spolupracovalo: 54.
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 postupném dosahování cílů, které si pro naši spolupráci stanoví. Současně uživatelům pomáháme překonávat překážky,
které se jim postaví do cesty a na které jejich současné
dovednosti nestačí. Je pro nás důležité nalézt s uživateli
takový cíl spolupráce, jehož splnění je reálné, aby si uživatel
dokázal uvědomit, čeho dosáhl a také, že jeho schopnosti
se v průběhu naplňování dílčích cílů značně rozšířili.
Základem práce s uživateli je definování jejich potřeb
a vytváření takového prostředí, aby tyto potřeby mohli být
saturovány.
Nejčastější potřeby uživatelů, na které v rámci služby reagujeme: řešení nepříznivé sociální situace, využití poradenství,
trávení času s vrstevníky, naplnění volného času, pravidelná příprava do školy, získání kvalifikace, nalezení a získání
pracovního uplatnění, získání náhledu na svá osobní práva
a povinnosti, funkční vztahy s vrstevníky a okolím, vyhledání
vhodného bydlení a sjednání si podmínek, plnění závazků
a dalších povinností souvisejících s bydlením.
Služba byla nově otevřena na začátku roku 2021 a to díky
finanční podpoře této služby v rámci evropského projektu
Podpora pozitivního rozvoje dospívajících osob, registrační
číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016630. Od
doby své realizace jsou pracovníci služby aktivními účastníky různých platforem setkávání subjektů působících v Žatci
a zapojují se do debat dotýkajících se práce s cílovou skupinou služby a projektu.

V rámci projektu Podpora pozitivního rozvoje dospívajících
osob jsou lidem ve věku 15 – 26 let nabízeny také další aktivity, jako tématické workshopy; exkurze do firem nabízejícím pracovní příležitosti na Žatecku; nebo setkávání matek
ve věku do 26 let s jejich dětmi.
V průběhu roku se, díky podpoře města Žatec podařilo rozšířit nabídku aktivit služby také o hudební zkušebnu, jejíž
vybavení se podařilo zajistit právě díky finanční podpoře
města Žatec.
Sponzoři a donátoři: V roce 2021 byla naše služba realizována díky podpoře Operační program Zaměstnanost – projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016630, město Žatec.
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Preventivní programy Žatecko
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNI 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 2021: Počet rodin zapojených do
služby: 28.
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 směřována na celou rodinu, a to na základě jejich individuálních
potřeb a možností.
Hlavním nástrojem vedoucím k naplnění cíle je přímá sociální
práce, která si klade za cíl naučit využívat rodiny, se kterými
pracujeme běžně dostupných zdrojů tak, aby po naplnění
společně stanovených cílů, podporu služby již nepotřebovaly.
K poskytovaným službách této služby se řadí:
 Základní sociální poradenství.
 Poradenství a asistenci při vyřizování úředních záležitostí.
 Terénní sociální práci.
 Motivace a cílené vedení k plnění rodičovských kompetencí.
 Výchovně vzdělávací činnosti.
 Podpora a nácvik vedení hospodaření a udržování domácnosti.
 Podpora a nácvik sociálních kompetencí.
 Nácvik společné školní přípravy dětí.
 Sociálně aktivizační činnosti.
 Podpora aktivní výměny zkušeností mezi rodič.
 Doplňkové aktivity (potravinová banka, charitní šatník).
Rok 2021 službě a jejím pracovníkům opět nabídl nové
výzvy v oblasti práce s tak různorodými a komplexními
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potřebami, jako má rodina. Pracovníci nabízeli jak podporu odbornou, tak emociální a často hledali cesty pomoci
také prostřednictvím dalších subjektů formou nadací či
grantů určeným přímo uživatelům služeb – např. pro rodiče
samoživitele byl hojně využívaný program Podpory samoživitelů.
Sponzoři a donátoři: Ústecký kraj prostřednictvím svých
dotačních programů, Úřad práce, Město Žatec.
Sociálně právní ochrana dětí
Sociálně aktivizační služba v Žatci má, Krajským úřadem
Ústeckého kraje, přidělené pověření k výkonu sociálně
právní ochrany dětí. V roce 2021 bylo, v rámci naší spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí, podpořeno celkem 17 rodin.
V rámci vydaného pověření dochází k pravidelným setkáváním pracovníků služby a pracovníků Sociálně právní
ochrany dětí města Žatec a Podbořany. Cílem těchto setkání 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 zaměřuje.
 Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 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 problémů 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 třetím 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 projektu a připravit překvapení dětem, jejichž rodiče se snaží
najít cestu z nekonformních situaci, které zasahují celou
rodinu.

Tříkrálová sbírka / Přeshraniční spolupráce
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Koordinátor:
Pavla Martinowitzová
Kontaktní adresa: Františka Malíka 956/16a, Most
Tel.:
775 713 307
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Charitou Česká
republika a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce
navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna)
a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem
je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také
na humanitární pomoc do zahraničí.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli v rámci Tříkrálové sbírky.
Poděkování patří taktéž koledníkům, kteří vyšli do ulic v prvních šestnácti dnech, aby mohli pomoci nejpotřebnějším.
Výtěžkem, který letos činil 174 950,- Kč, budou podpořeny

děti ze sociálně slabých rodin a to nákupem základních
školních pomůcek, dále v rámci nového projektu Poradny
domácího násilí a to na podporu obětem domácího násilí,
nákupem kompenzačních pomůcek pro seniory a také výtěžek bude předán do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc „Mosťáček“.
Tříkrálová sbírka však nekončí. Do online kasičky je možné
přispívat po celý rok a to na stránkách www.trikralovasbirka.cz, nebo přímo na stránkách www.charita-most.cz.

PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY A AKTIVITY
Koordinátor: Brigita Janovská
Adresa:
Františka Malíka 956/16 A, 434 01 Most
Telefon:
476 706 359; 775 713 930
E-mail:
brigita.janovska@email.cz
Vzhledem k pokračující nepříznivé pandemické situaci byla
tím i nadále dotčena též oblast přeshraničních kontaktů
a projektů Charity Most se všemi německými partnery
a pokračovat mohly jen tak, jak to umožnila pandemická
opatření.
Celoroční plány z roku 2020 nelze tedy hodnotit a nové
obvyklou formou v tomto časovém období též sestavovány
být nemohly. Vlivem pandemických dopadů jsme žel přišli
o patnáctileté úspěšné partnerství s Muldentálským spolkem umění intarzie Sörnzig, který v roce 2021 zanikl a jeho
část se sloučila s Přírodním muzeem Schwarzbach ve spolkové zemi Sasko.
V Charitě Most, která ke 2.7.2021 změnila název na Charita
Most, jsme i v této složité a v mnohém omezené době chtěli
vidět světlo na konci tunelu a vyjádřili to v březnu zpracováním projektu s názvem „Pokračování přeshraniční spolupráce po pandemii“ s podtextem „Nové časy-nové cesty“.
Finančně podpořen byl Česko-německým fondem budoucnosti, s úspěšnou realizací ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku.
Uskutečnění tohoto průkopnického projektu znamenalo

neustálé přizpůsobování se daným epidemickým restrikcím, ale vše bylo naším charitním týmem dobře zvládnuto
a výsledkem byla velmi pěkná partnerská setkání v obou
zemích s dohodnutím dalších perspektiv.
V rámci možností byly naše přeshraniční kontakty udržovány a po odeznění nouzového stavu v zemi a následné
částečné konsolidací ve společnosti i s různými omezeními
pokračovaly.
Zde některé z nich:
 07.08. - Setkání s krajanským spolkem Heimatkreis Brüx
v Mostě. Němečtí rodáci z Mostu a okolí navštívili svou starou vlast tradičním setkáním Panny Marie Sněžné a tentokráte i k tématu 600 let od bitvy o Most. Vypomohli jsme
s tlumočením v kostele, v muzeu a akci podpořili pěknými
prospekty.
 16.09. - Slavnostní zahájení projektu „Pokračování přeshraniční spolupráce po pandemii“ s podtextem „Nové časy-nové cesty“ v Mostě. Za přítomnosti partnerských delegací Německého červeného kříže Bautzen s jeho místním
spolkem Neukirch a partnerského města a ZŠ Vévody
Heinricha Marienberg se uskutečnilo velmi konstruktivní
jednání a připomenutí jubilea 20 let Charity Most v jejím
sídle v Mostě a v doprovodném programu zhlédnuta budo41

Přeshraniční spolupráce
PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY A AKTIVITY
va historických kasáren, zakoupená Charitou k přebudování pro sociální služby a navštíveno Mostecké muzeum.
 06.10. - Projekt „Pokračování přeshraniční spolupráce po
pandemii“ pokračoval na německé straně s Lidovou solidaritou Freiberg a Vesnickým muzeem Gahlenz ve Freibergu, kde byla při slavnostním programu připomenuta
i partnerská jubilea a naplánovány další perspektivy.
 11.11. - Závěrečné setkání projektu „Pokračování přeshraniční spolupráce po pandemii“ na německé straně s Německým červeným křížem Bautzen a Místním spolkem
Neukirch v tamním Centru ochrany přírody „Hornolužická
pahorkatina“ a ve vyšší škole návštěvou kroužku mladých
zdravotníků. Oslaveno bylo jubileum 20 let našeho partnerství a Charita Most převzala obsáhlý materiální dar
nejen pro službu Charitní šatník.
 26.11. - Setkání v rámci výročí dvacet let partnerství
s Německým červeným křížem Bautzen na české straně
v Oseku a v Mostě při němž Charita Most obdržela pro své
klienty druhou část obsáhlého materiálního daru. V programu bylo mj. ohlédnutí za dvěma desetiletími tohoto
úspěšného partnerství a naplánováno jeho pokračování
v roce 2022.
O naši charitní práci byl i v roce 2021 zájem ze strany médií. Např. rozhovor v Parlamentních listech dne 18. ledna
o sociální práci, přeshraničních kontaktech a dobrovolnictví v době pandemie, či 31. května v rubrice „Lidé odvedle“
v Mosteckém deníku, na stejné téma. O všech akcích projektu „Pokračování přeshraniční spolupráce po pandemii“
s podtextem „Nové časy-nové cesty“ byly otištěny články
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v místních, církevních i celostátních médiích a vše bylo
v překladu poskytnuto také německým partnerům. S nimi
jsme byli i v mnoha směrech netypickém roce 2021 v trvalém písemném kontaktu a vzájemném ujištění, že pandemie naše přátelství nepřerušila. Obšírný článek s fotografiemi vyšel o našem projektu např. 30. října v časopisu „Der
Herzog“ v partnerském Marienbergu.
O všech přeshraničních akcích jsou formou článků s fotografiemi informována regionální, církevní i celostátní média,
zdokumentovány jsou mj. v charitní kronice mezinárodních
vztahů vedené dvojjazyčně, jakož i na webových stránkách
Charity Most a v překladu i u německých partnerských institucí. Společné přeshraniční akce jsou financovány s podporou přeshraničních partnerů, Česko-Německého fondu
budoucnosti, z Tříkrálové sbírky a drobných darů.

Finanční část – Zpráva nezávislého auditora
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Finanční část – Zpráva nezávislého auditora
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Finanční část – Zpráva nezávislého auditora
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Finanční část – Zpráva nezávislého auditora
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Finanční část – Rozvaha
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Finanční část – Rozvaha

48

Finanční část – Rozvaha
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Finanční část – Rozvaha
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Finanční část – Výkaz zisku a ztráty
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Finanční část – Výkaz zisku a ztráty
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FEAD
POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM (FEAD)
Vedoucí:
Radek Chmel
Kontaktní 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.
Také i v roce 2021 se Charita Most zapojila prostřednictvím
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 Ministerstva práce
a sociálních věcí, financovaný z Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám. Díky tomuto programu mohla Charita
Most rozdávat trvanlivé potraviny a drogerii osobní potřeby
sociálně potřebným a chudým lidem v našem regionu. Jednotlivá zařízení mimo praktické pomoci zájemcům poskytovala také odborné poradenství nebo další pomoc, směřující
k řešení jejich aktuální nepříznivé situace.

POMÁHÁ
SOCIÁLNĚ
A LIDEM O
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
CHARITA MOST DĚKUJE ZA FINANČNÍ PODPORU VĚTŠINY NAŠICH
SLUŽEB NAŠIM NEJVĚTŠÍM DONÁTORŮM

.
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Charita Most
Adresa: Františka Malíka 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 Charity Most
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