Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace

ROČNÍK II.

ČÍSLO 11.

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem
a Komunitního plánu města Most
od října do prosince 2015

www.ocss.cz

LISTOPAD 2015

Říjen pro neziskovky
Měsíc říjen v Mostě již tradičně patřil místním
neziskovým a příspěvkovým organizacím. Letošní
kampaň byla slavnostně odstartována dne 1. 10.
2015 ve velké zasedací místnosti mosteckého
magistrátu. Zahájení se zúčastnili zástupci
jednotlivých organizací včetně ředitelky OCSS
paní Matějovicové. O kulturní program se pak
postaraly děti z mateřského centra Klubíčko,
členky Klubu seniorů a Babči mažoretky
z Městské správy sociálních služeb. Letošní již
devátá kampaň Říjen pro neziskovky navíc
přinesla hned dvě novinky. První z nich je
vytvoření zvláštního Ocenění za přínos k rozvoji
komunitního plánování v Mostě, které by mělo
být předáváno každý rok při zahájení kampaně.
Historicky první držitelkou tohoto ocenění se stala
vedoucí odboru sociálních věcí mosteckého
Magistrátu Naděžda Krupczová. Druhou novinkou
je pak materiální sbírka pro celkem sedm
neziskových organizací. Účastnili se jí
zaměstnanci magistrátu a probíhala po celý říjen.

OCSS v Centrále
V rámci „Říjen pro neziskovky“ jsme dne 15. 10.
2015 v OC Centrál v Mostě prezentovaly naše
OCSS. Akce se zúčastnily i další organizace
z Mostecka. Návštěvníci měli možnost projít
prezentace jednotlivých organizací a byl jim
nabídnut i příjemný program. U nás si děti
skládaly puzzle s pohádkovým motivem.

(listy.město-most.cz)

Kampaň můžeme považovat za úspěšnou a moc se
těšíme na příští rok.

Téměř každý den následovala prezentace
jednotlivých organizací, jednalo se většinou o dny
otevřených dveří. OCSS svůj den otevřených
dveří zahájilo 14. 10 od 10:00 hodin v NZDM
prezentací všech našich služeb. Děkujeme všem,
kteří projevili zájem o naší organizaci.

www.ocss.cz

Připravované akce OCSS

Taneční večer s OCSS

Přednáška VZP

Dovolujeme si vás touto cestou srdečně pozvat na
náš první taneční večer s OCSS, kterým bychom
rádi poděkovali našim partnerům a příznivcům za
vždy profesionální a podpůrnou spolupráci. Touto
akcí bychom rádi navázali na společenské dění
v Obrnicích v plesové sezóně, která začíná vždy
v lednu. Vzhledem k tomu, že se v tomto období
pořádají celkem 4 tradiční plesy, dovolili jsme si
využít delší taneční pauzy a vyplnit ji naší akcí
v tzv. „předplesové sezóně“.

Dne 12. 11. 2015 od 14. 00 hodin se v NZDM
uskuteční přednáška pro uživatele OCSS
a veřejnost s pracovnicí VZP. Všichni přítomní
budou mít opět možnost nechat si zadarmo změřit
hodnotu krevního tlaku a tuku v těle, dozví se, na
co mají od VZP nárok k proplacení.

Pevně věřím, že se vám náš nápad bude líbit
a přijdete si společně s námi, alespoň na chvíli,
odpočinout od pracovních a každodenních starostí.

Turnaj ve stolním tenise
Dne 11. 11. 2015 od 16:00hod se v NZDM
uskuteční turnaj ve stolním tenise. Zveme všechny
uživatele, aby přišli strávit příjemné odpoledne
a ukázat, kdo vlastně je mistrem v této hře. Bude
se hrát s novými pálkami, takže nikdo se nebude
moci vymlouvat. Nezapomeňte si přibalit štěstí!

Bazárek
Ve dnech 11. a 25. 11. 2015 zveme všechny
obyvatele Obrnic na akci „Bazárek“. Můžete si
zde zakoupit oblečení nebo jiné drobné věci.
Přijďte se podívat do budovy ICVA. Začínáme ve
12:00hod.
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Povedené akce OCSS
Z pohádky do pohádky
Dne 22. 10. 2015 od 14.00 hodin již podruhé
proběhlo v obrnické knihovně pohádkové soutěžní
odpoledne „Z pohádky do pohádky,“ které
připravily služby TP/OSP a SAS.
Děti na pohádkových stanovištích čekaly
„zapeklité“ úkoly. Pyšné princezně zavazovaly
střevíček, z novin vyráběly pro Večerníčka
čepičku, skládaly pohádkové puzzle, hledaly po
knihovně ukryté obrázky postaviček z večerníčků
a měly uhodnout hlášky z pohádek. Všichni
soutěžící úkoly zvládli (někdy s dopomocí )
a byli odměněni sladkostí.

Výtvarné odpoledne
Dne 7. 10. 2015 se od 16:00hod u nás v NZDM
malovalo. Proběhla akce „Výtvarné odpoledne“.
Uživatelé měli možnost popustit uzdu své fantazii
a kreslit a kreslit a kreslit. Všichni jsme také
obtiskovali ruce na velký papír, kam jsme se
i podepsali. Nakonec jsme naše výtvory pověsili
na zeď. Akce se nám moc líbila a všichni se u ní
skvěle bavili.

Magnetky
Dne 14. 10. 2015 se od 16:00hod uskutečnila
u nás v NZDM akce s názvem „Výroba
magnetky“. Vyráběli se magnetky z mechové
gumy. K dispozici byly šablony, podle kterých se
vystřihnul tvar. Pomocí lepidla se slepovaly
jednotlivé díly k sobě, následně se přilepily očička
a ke spodní části se přilepil magnet. Strávili jsme
příjemné odpoledne a všichni se těšíme na další
podobnou akci.
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Co víme o měsíci LISTOPAD
V listopadu trvá sluneční svit okolo 50 hodin,
v listopadu spadne průměrně 47 mm srážek
a průměrná teplota je 3,1 °C.
Název měsíce listopad je odvozen od padání listí,
které je pro tuto roční dobu typické. Ve starém
římském kalendáři byl měsícem devátým, tedy
„novem“ a odtud se vzal hojně užívaný název
november.
Z hlediska pranostik jsou nejzajímavější svátky
Všech svatých, podle kterých se hlavně předvídá
nadcházející zima. „Když o Všech svatých zima
nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci. Když
na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo;
když déšť, tu je třeba za pecu vlézt.“ Dále pak
Martin, který bývá považován za první sněhovou
„vlaštovku“ zimy. „Přijede-li Martin na bílém
koni, metelice za metelicí se honí. O Martině po
ledu, o vánocích po blátě. Jestli na den svatého
Martina ve dne v noci oblačno, tedy bude nestálá
zima; jestli jasno a čisto, tedy následuje tuhá zima;
jestli ale mlhavo, tedy též taková zima přijde.“
Obecné pranostiky pro listopad jsou tyto. Když
ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. Když
krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat
komáři. Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima
až k létu. Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se
přikrádá. Když napadá sníh na zelené listí, bude
tuhá zima. Jestliže sníh listopadový dlouho
zůstane, více než hnůj polím prospěje.

Lidé mají na výměnu průkazů OZP už jen tři
měsíce
Už jen tři měsíce mají držitelé dočasných průkazů
osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů
mimořádných výhod na to, aby si zajistili jejich
výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak
neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat
žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví
průkazu vyplývají.

DPC
V pátek 27. 9. 2015 a v neděli 18. 10. 2015
navštívili uživatelé o.p.s. K srdci klíč společně
s pracovníky hokejové zápasy týmů HC Vervy
Litvínov proti týmům Sparta Praha a HC
Olomouc. Napínavé zápasy skončily oba shodně
po nájezdech vítězstvím litvínovského týmu. Je
skvělé, pokud mohou uživatelé aktivně trávit svůj
volný čas i mimo pobytová zařízení, což se jim
často díky jejich složité finanční situaci nedaří.
Velice bychom proto chtěli poděkovat společnosti
Unipetrol, a.s., která nám darovala vstupenky.
Všichni tuto akci hodnotili velice pozitivně a těší
se i na další případné aktivity.

(článek napsala Kateřina Betáková z DPC)
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Obec a OCSS
Šance pro komunitní život v Obrnicích III. - rovné příležitosti
pro obyvatele Malého a Velkého sídliště,
CZ.1.04/3.2.00/55.00018
Dne 31. 10. 2015 bude ukončena realizace projektu Šance pro komunitní život v Obrnicích III. – rovné
příležitosti pro obyvatele Malého a Velkého sídliště, který je v obci Obrnice realizován od března roku
2013. V rámci projektu byly do obce zavedeny tyto sociální služby:
- „Spolu v ulicích“ - terénní programy
- „Obrnická sociální poradna“ – odborné sociální poradenství
- „Olivín“ - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- „Vulkán“ - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15 - 26 let + volnočasový program

Realizací provázaných sociálních služeb byl naplňován hlavní cíl projektu, kterým bylo zastavení trendu
zvyšování
počtu
znevýhodněných
obyvatel
sociálně
vyloučených
lokalit
v Obrnicích. Dne 20. 10. 2015 proběhla v prostorách Integrovaného centra volnočasových aktivit
v Obrnicích závěrečná konference projektu, na které byly prezentovány celkové výsledky. Projektem bylo
podpořeno celkem 297 osob, bylo poskytnuto 383 jednorázových pomocí, a vykázáno 4133 kontaktů
(práce s klientem do 30 minut) a 5207 intervencí (práce s klientem nad 30 minut). V současné době je
připravováno podání žádosti o finanční podporu na zajištění těchto sociálních služeb a jejich rozvoj na další
3 roky.

Poděkování
Děkujeme za podporu Hance
Maňkošové při závěrečné
konferenci, kde se prezentovaly
výstupy z projektu Šance pro
komunitní život v Obrnicích III –
rovné příležitosti pro obyvatele
Malého a Velkého sídliště.

Uživatelé sociálních služeb za
projekt
2013 - 2015

(popisek
grafu – počet
osob, kterým
byla
poskytnuta
pomoc
v rámci
sociálních
služeb)

65

NZDM
126

TP

50
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SAS

65

OSP

Neděle 11. 10. 2015 14:00
o.s. AVER ROMA - TJ Sokol Obrnice
7:0 (2:0)

Sokol Obrnice
Výsledky muži „A“
Sobota 3. 10. 2015 15:00
TJ Sokol Obrnice - TJ Bř. Chomutov 2:2 (2:1)
Pen: 5:4

Branky: 11. Nistor František, 31. Horváth Marek, 38. Horváth
Marek, 45. Gabčo Adam, 47. Horváth Marek, 53. Nistor
František, 64. Budík Josef

Branky: 2. Sedlecký Radek, 4. Mentlík Ondřej - 17. Holub Václav,

Středa 21. 10. 2015 16:00
TJ Sokol Obrnice - Mostecký fotbalový
klub o.p.s. 1:8 (0:5)

65. Svoboda Slavomír

Sobota 10. 10. 2015 16:00
TJ Údlice - TJ Sokol Obrnice 6:2 (1:1)

Branky: 55. Markovič Robert - 6. Marušík Dušan, 20. Kůrka

Branky: 37. Rajnyš Vít, 51. Hakl Marek, 70. Rajnyš Vít, 74.

Zdeněk, 23. Ludačka Aleš, 32. Ludačka Aleš, 34. Kurcin

Rajnyš Vít, 65. Hašek František, 82. Hašek František - 43. Plaček

Matěj, 45. Ludačka Aleš, 48. Stojanov David, 66. Halada

Martin, 90. Molnár Ladislav (pen.)

Martin

Dne 17. 10. 2015 měli Obrnice doma nastoupit
proti Ledvicím, ale z důvodu nevyhovujícího
terénu bylo utkání odloženo. Zápas se odehraje
dne 28. 10. 2015 (státní svátek). Chtěli bychom
tímto pozvat všechny příznivce Obrnického
fotbalu, aby neváhali a přišli se podívat. V neděli
26. 10. 2015 od 14:30hod Obrnice odehrají zápas
s Lounským „B“, hraje se v Lounech.

Výsledky muži „B“

Neděle 4. 10. 2015 16:00
TJ Sokol Obrnice "B" - Sportovní
fotbalový klub Meziboří 3:8 (2:5)
Branky: 26. Olexa Josef, 33. Olexa Josef, 75. Kadlec Adam 10. Beran David, 22. Liboměrský Jiří, 24. Liboměrský Jiří, 28.
Lenc Petr, 30. Plášek Daniel, 60. Plášek Daniel, 67. Plášek
Daniel, 81. Plášek Daniel

Obrnice „B“ měli také odložené utkání a to dne 18. 10.
2015. Mělo se hrát s Brandovem, ale kvůli špatnému
terénu muselo být utkání zrušeno. Zápas se odehraje až
dne 18. 11. 2015 nejspíše od 14:30hod.
Výsledky Žáci

Sobota 3. 10. 2015 10:00
SK Viktoria Lom -TJ Sokol Obrnice
5:4 (4:2)
Branky: 5. Šredl Jindřich, 15. Hrubý Jan, 25. Hrubý Jan, 32.
Šredl Jindřich, 66. Šredl Jindřich - 6. Zeleňák Jiří, 34.
Markovič Robert, 45. Olexa Kevin, 47. Grunza Marek
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termín

název akce

od - do

místo

pro koho

4. 11. 2015

Podzimní výroba

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

5. 11. 2015

Podzimní dekorace

15.00 – 16.30

ICVA

Pro uživatele služby SAS

11. 11. 2015

Turnaj ve stolním tenise

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

11. 11. 2015

Zdobíme klubovnu

17:00 – 19:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

12. 11. 2015

Povídání o zdraví – den s VZP

15.00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

12. 11. 2015

Přednáška VZP

14.00 – 16.00

NZDM

Pro veřejnost

18. 11. 2015

Adventní dílna I.

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

19. 11. 2015

Soutěžní odpoledne

15.00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

25. 11. 2015

Adventní dílna II.

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

26. 11. 2015

Adventní kalendář

15.00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

Dle
domluvy

Speciální pedagog

14:30 – 16:30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

Sportovní odpoledne

14:00 – 16:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

Filmový klub

16:00 – 18:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

Dle
Psychologická poradna
domluvy
Vždy v úterý
Pracovní klub
a ve čtvrtek

15:00 – 17:00

ICVA

Pro uživatele OCSS

10:00 – 12:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

Vždy v úterý Výrazový tanec

14:00 – 16:00

ICVA

Pro mládež

Každý den
Každý
čtvrtek
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