Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace

ROČNÍK II.

ČÍSLO 12.

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

www.ocss.cz

PROSINEC 2015

VÍTE,
CO
ZAŘÍZENÍ?

JSOU

NÍZKOPRAHOVÁ

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM)
jsou v České republice poměrně mladou sociální
službou, která se rozvíjí zhruba od druhé poloviny
90. let. Je to služba, která je určena dětem
a mládeži nebo mladým dospělým, kteří tráví svůj
volný čas „na ulici“, v partě nebo jiným
neorganizovaným způsobem. Jsou v podstatě
volnočasovou alternativou k různým zájmovým
útvarům, ale navíc – a možná i především –
poskytují poradenství a sociální servis. Tato
zařízení umožňují dětem a mládeži popovídat si,
svěřit se se svými problémy, které mohou za
pomoci pracovníků vyřešit.

Nízkoprahový znamená snadno dostupný.
Navštěvovat NZDM může každý z cílové skupiny
zařízení. Vstup do zařízení je bezplatný.
Jednoduše řečeno: NZDM je místem, kde se
mohou mladí lidé scházet, kde najdou podporu a
odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro
vlastní aktivity. Platí zde pravidla, která jsou
všichni, kteří sem docházejí, povinni dodržovat.
Tato pravidla obsahují např. zákaz agresivního
chování, zákaz užívání alkoholu a návykových
látek v klubu a nejbližším okolí, respektování
ostatních uživatelů atd.

dětem a mládeži ve věku 15-26 let z Obrnic.
V současné době navštěvuje klub 80 mladých lidí.
Zařízení je otevřeno od pondělí do čtvrtka od
14:00 do 20:00 hodin. Pro volnočasové aktivity
mohou uživatelé využívat jak venkovní prostory
(hřiště, ohniště, dráha pro kolečkové brusle), tak
vnitřní prostory (vstupní hala s kulečníkem
a stolním tenisem, klubovna, kondiční místnost,
počítačová učebna, konzultovna). NZDM
„Vulkán“ nabízí nejenom řadu zájmových aktivit,
ale nabízí i služby sociálního pracovníka,
zprostředkovává služby psychologa a právníka.

Rodiče uživatelů mohou klub „Vulkán“ kdykoli
po dohodě navštívit a ujistit se tak, že je v něm pro
jejich děti bezpečné prostředí.

V celé České republice je v současnosti 247
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, na
Mostecku jich je pět. NZDM „Vulkán“ je určeno
www.ocss.cz

Povedené akce OCSS

Vánoční dílna

Podzimní dekorace

Co by to bylo za vánoční čas bez tradiční
výzdoby, vánočních zvyků a koled. Proto jsme se
rozhodli, že si vytvoříme vlastní adventní věnce
nebo dekorace na vánoční stůl. Všichni zapojili
svoji fantazii a kreativitu a výsledek stál za to.

Dne 4. 11. 2015 se u nás v NZDM konala akce
s názvem „Podzimní dekorace“. Uživatelé měli
možnost vyzkoušet si ubrouskovou techniku, svoji
šikovnost i trpělivost.

Turnaj ve stolním tenise
Dne 11. 11. 2015 jsme u nás v NZDM pořádali
"Turnaj ve stolním tenise". Turnaje se zúčastnilo
10 uživatelů, kteří byli nalosováni do dvou skupin
po pěti. Ve skupinách se hrálo systémem každý
s každým a první dva nejlepší postoupili do
semifinále. Semifinále se hrálo na dva vítězné sety
a finále také. Turnaj byl napínavý až do
samotného konce. Každý se snažil podpořit svého
favorita. Blahopřejeme vítězi Martinu Vaškovi
a děkujeme všem, kdo si přišli zahrát a strávili
v NZDM příjemné sportovní odpoledne.

Odpoledne s VZP
Dne 12. 11. 2015 se uskutečnilo již druhé
odpoledne s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
Kdo přišel, mohl si zdarma nechat změřit krevní
tlak a hladinu tuku v těle. Uživatelé byli
informováni o důležitosti preventivních prohlídek.
Byli také seznámeni s výhodami Klubu pevného
zdraví, které právě VZP nabízí. Těšíme se, že se
s pracovnicemi VZP opět sejdeme.
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Připravované akce OCSS

DPC

Pozvánka na Vánoční posezení v OCSS

Podzimní období bývá většinou dobou, kdy
přechází lidský organismus do útlumu a šetří síly
na přečkání zimy. To však neplatí o aktivitě
klientů K srdci klíč o.p.s. a jeho pracovníků.
V tomto měsíci jsme se společně účastnili
3. ročníku celorepublikové akce s názvem Noc
venku, která se konala v Chomutově a měla
ukázat na stále větší problematiku bezdomovectví.
Čeká nás také účast na sbírce Potraviny pomáhají,
tentokrát v Ústí nad Labem, konkrétně v řetězci
Makro. Doufejme, že sbírka bude mít opět úspěch,
a podaří se nám do potravinové banky nasbírat, co
nejvíce potravin. Na závěr měsíce se chystáme
vyrazit opět podpořit hokejový tým Litvínova.
Snad se vše plánované vydaří.

Zveme všechny uživatele služeb TP/OSP na
Vánoční posezení. Akce se uskuteční 10. 12. 2015
od 14:00 hodin v obrnickém Integrovaném centru
volnočasových aktivit. Přijďte si s námi popovídat
v adventním čase a zapomenout na starosti
všedního dne.
Vánoční posezení v prostorách NZDM se
uskuteční v úterý 23. 12. 2015 od 16.00hod.
Všechny uživatele na akci srdečně zveme.
Vezměte si s sebou dobrou náladu a své přátele.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
srdečně zvou všechny své uživatele a to i bývalé,
na tradiční Předvánoční posezení plné zábavy
Akce se uskuteční 3. 12. 2015 od 14:00 hodin
v Integrovaném centru volnočasových aktivit.

Hezké podzimní dny přejí klienti a pracovníci
Domu na půl cesty v Mostě.

Dluhová poradna
Pro uživatele služeb OCSS a veřejnost je
v prostorách NZDM dne 1. 12. 2015 od 14:00
připravena přednáška „Vánoce a půjčka? Naprostý
nesmysl!“. Srdečně vás zve tým TP/OSP
Pozvánka na Vánoční soutěž o ceny v NZDM
Dne 9. 12. 2015 od 15:00 hodin se v NZDM
uskuteční Vánoční soutěž pro muže z NZDM
15 – 26 let v tlaku v leže s velkou činkou na
maximální výkon pro jedno opakování. Vyhlášení
vítěze v 18:30hod. Vítěz obdrží vánoční dárek.

Doporučení OCSS
Nastává vánoční čas. Lidé chtějí udělat sobě
a svým blízkým radost. Někteří podlehnou
svodům
nabízených
půjček,
které
nás
v předvánočním čase bombardují ze všech stran
(internet,
televize,
časopisy,
letáčky…).
Varujeme! Neberte si půjčky, může to být cesta do
dluhové pasti.

(článek napsala Kateřina Betáková z DPC)
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Školka

Obec

Výtvarka s Pastelkou, takový název nesla v pořadí
první výtvarná soutěž, kterou uspořádala mateřská
škola v Hutnické ulici. Uskutečnila se na konci
září a jejím tématem byl Den stromů. Soutěže se
zúčastnily celkem čtyři mateřinky. Kromě
organizátorů šlo ještě o mateřské školy v Růžové
ulici a v Obrnicích a mateřinku Čtyřlístek.

Obecní úřad Obrnice zve na divadelní představení
„Ani za milión!“.
Myslíte si, že se nedá napsat rafinovaná detektivní
komedie pouze pro dva herce? Omyl! Myslíte si,
že když ve hře vystupuje jedna žena a jeden muž,
tak se zápletka musí nutně točit kolem
partnerských vztahů? Omyl! V téhle celovečerní
komedii, která je pro oba aktéry neuvěřitelnou
hereckou příležitostí, na vás čeká pořádná porce
překvapení a především humoru. Prostředí
přímořského majáku, brilantní dialogy, strhující
tempo a originální zápletka dávají téhle současné
komedii obrovský potenciál.

Kde: Integrované centrum volnočasových aktivit
Kdy: Dne 11. 12. 2015 od 19:00
Cena vstupenek 150,- Kč a 100,- Kč Předprodej
vstupenek v centru volnočasových aktivit
Paní Lucie Cabová tel.: 606 629 755

Vánoční pranostiky
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
Jitřní jasná a obloha čistá, úroda hojná příští rok
jistá.
Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype
jaro květem.

Zastupitelstvo obce
Obecní úřad Obrnice zve všechny občany na
zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek
dne 18. 12. 2015 od 16:00 v budově
Integrovaného centra volnočasových aktivit
(ICVA).
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Zábava

Sport

Dětská křížovka

Sokol Obrnice muži „A“
Sobota 31. 10. 2015 14:00
TJ Obrnice - FK Kadaň o.s. 2:4 (2:1)
Branky: 1. Pilař Jaroslav, 15. Mentlík Ondřej - 18.
Mikeš Ondřej (pen.), 55. Karban Vít, 73. Karban
Vít, 89. Karban Vít
Sobota 7. 11. 2015 10:30
1. FC Spořice - TJ Obrnice 8:0 (3:0)
Branky: 15. Zralík Jakub, 27. Zvánovec Lukáš,
45. Slajchrt Martin, 52. Eiselt Jan, 55. Dobiáš
Vladimír, 67. Slajchrt Martin, 75. Slajchrt Martin,
79. Slajchrt Martin

Básnička - Hvězdička
Hvězdička stříbrná
dopadla na zem
a všechno kolem nás
mění se rázem.
Hvězdička stříbrná
jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji
zvoneček zazvoní.
Hvězdička stříbrná
na okno zaťuká
jaká má tajemství
pro holku, pro kluka?
Hvězdička stříbrná

nám zase po roce
přináší stromeček,
přináší Vánoce.

Sobota 14. 11. 2015 13:30
TJ Obrnice - TJ
Březno 1:0 (1:0)
Branky: 34. Olexa Josef
Sokol Obrnice muži „B“
Neděle 1. 11. 2015 14:00
Obrnice "B" - TJ Rozvoj Polerady 4:5 (3:1)
Branky: 2. Olexa Josef, 8. Olexa Josef, 39. Olexa
Josef, 73. Tůma František - 26. Tošer Miroslav,
46. Haviar Lukáš, 60. Gregor Julius, 80. Keil
Josef, 87. Kmeťo Lukáš
Sokol Obrnice žáci
Sobota 31. 10. 2015 10:00
Mostecký fotbalový klub o.p.s. -Tělovýchovná
jednota Sokol Obrnice 7:0 (2:0)
Branky: 20. Kavický Petr, 30. Kavický Petr, 39.
Halada Martin, 44. Marušík Dušan, 46. Marušík
Dušan, 58. Stojanov David, 60. Kurcin Matěj
Sobota 7. 11. 2015 10:00
Tělovýchovná jednota Sokol Obrnice Sportovní klub VIKTORIA Lom 1:25 (0:15)
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Akce v budově ICVA
4. 12. od 15:00

Vypouštění balónků s přáním
k Ježíškovi 2015
hromadné vypuštění před ICVA v 15.15 dle
pokynů v Radiu Impuls
celorepublikový pokus o překonání rekordu
z roku 2014
5. 12. 2015
od 10:00 divadelní představení pro děti

Loupežnická pohádka
+
Mikulášská nadílka
od 17:00

Rozsvícení vánočního stromku
(koledy, perníčky, svařák/čaj, ohnivá show)
9. 12. od 18:00

Česko zpívá koledy
(zpěv určených koled, vytištěný text)
11. 12. od 19:00
PF 2016

Divadelní představení „Ani za milion“
Příjemně prožité

Michaela Kuklová a Marcel Vašinka

vánoční svátky,

18. 12. od 16:00

Veřejné zasedání zastupitelů

hodně zdraví, štěstí
úspěchů a spokojenosti

Poděkování

v novém roce
vám přeje
Obrnické centrum sociálních služeb, p. o.

Děkujeme pracovníkům KÚ Ústí nad Labem,
představitelům obce Obrnice, účastníkům
komunitního plánování, pracovníkům Magistrátu
města Mostu, Mgr. Dagmar Jandové, JUDr. Janě
Betlamové, Martinovi Novotnému a všem
ostatním, kteří s námi v průběhu tohoto roku
spolupracovali.
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termín

název akce

od – do

místo

pro koho

1. 12. 2015

Dluhová poradna

14:00 – 16:00

NZDM

Pro uživatele OCSS

2. 12. 2015

Adventní dílna III

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

3. 12. 2015

Předvánoční posezení

14:00 – 16:30

ICVA

Pro uživatele služby SAS

9. 12. 2015

Vánoční soutěž o ceny

15:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

10. 12. 2015

Vánoční posezení

14:00 – 16:00

ICVA

Pro uživatele TP/OSP

10. 12. 2015

Vánoční dekorace I.

15:00 – 16:30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

14. 12. 2015

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele TP/OSP

14. 12. 2015

Beseda se speciálním
pedagogem

15:30 – 16:30

NV 206

Pro veřejnost

16. 12. 2015

Adventní dílna IV

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

17. 12. 2015

Vánoční dekorace II.

15:00 – 16:30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

16:00 - 18:30

NZDM

Pro uživatele NZDM

23. 12.2015 Vánoční posezení
30. 12. 2015

Silvestrovské povídání

16:00 – 18:30

NZDM

Pro uživatele NZDM

Každý den

Sportovní odpoledne

14:00 – 16:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

Každý
čtvrtek

Filmový klub

17:00 – 19:00

NZDM

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

NZDM

Pro uživatele NZDM

Vždy v úterý Výrazový tanec

16:00 – 17:00

ICVA

Pro mládež
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