Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace

ROČNÍK III.

ČÍSLO 3.

BŘEZEN 2016

Sociální služby jsou za podpory OÚ Obrnice financovány z dotací KÚ Ústeckého kraje
a Komunitního plánu města Most.

www.ocss.cz

Co jsou Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“?
TP jsou terénní programy nabízené občanům katastrálního území obce Obrnice a Patokryje ve věku od
18 – 60 let. Pomáháme našim uživatelům začlenit se do běžného života. Podporujeme je, aby se sami
naučili řešit svoji životní situaci, usnadníme přístup k zaměstnání, bydlení. Snažíme se je přimět ke změnám
v přirozeném prostředí lokality, které omezí či odstraní tlaky vedoucí k sociálnímu vyloučení.

(tým služby TP – zleva Bc. Růžena Ungrová, Anna Humpolcová, Eliška Hudecová, Petra Martinovská, Dis.)

Pomáháme uživatelům v terénu. Hlavně s doprovody na různé instituce, pokud si je uživatel nejistý
s komunikací s úředníky nebo si sám své záležitosti vyřizuje poprvé či má opakované negativní zkušenosti.
Poskytujeme základní sociální poradenství, pomáháme s řešením dluhové problematiky, vyřízením dávek,
společně hledáme zaměstnání. O záležitostech, které nejsou v naší pravomoci, poskytneme informace
a doporučíme další specializované odborníky.
Rády pomůžeme i Vám. Najdete nás v terénu nebo na adrese Nová výstavba 198.
Velkým přínosem od ledna 2016 je naše nová kolegyně Bc. Růžena Ungrová. Mnozí uživatelé ji již znají
jako pracovnici „Sasanek“. Po malých organizačních změnách vítáme novou posilu u nás v „terénu“. Její
práce je zaměřena na oblast bydlení a prevenci ztráty bydlení.
(napsala Petra Martinovská, sociální pracovnice TP)
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S kým spolupracujeme?
Doprovázíme uživatele do různých institucí.
Velice dobrá je spolupráce s pracovníky ÚP Most.
Jsme součástí schůzek s kontaktními pracovníky,
při zařazení do evidence uchazečů do zaměstnání,
k získání zaměstnání, k vyřízení dávek apod.
Máme dobré zkušenosti se spoluprací s VZP a
s Okresním soudem v Mostě. Spolupracujeme
s Poradnou při finanční tísni v Litvínově.
V Obrnicích se nám podařilo navázat dobrý vztah
se ZŠ, s MŠ, s firmou Quick, s OÚ a s Policií ČR.
(pracovnice TP před Krajským úřadem Ústeckého kraje)

(napsala Anna Humpolcová, pracovnice TP)

Ocitli jste se v nouzi?
Ztratili jste zaměstnání nebo jste dlouhodobě
nezaměstnaní?
Máte nedostatečný příjem?
Nemáte na zaplacení nájmu?
Ztratili jste bydlení?
Hrozí vám sociální vyloučení?
„OBRAŤTE SE NA NÁS“
Rády vám pomůžeme připravit podklady
potřebné k přiznání dávek pomoci v hmotné
nouzi a dávek státní sociální podpory, které vám
umožní překonat nelehké období.

(paní Anna Humpolcová s uživatelkou TP)

Našim uživatelům se daří vyřídit žádosti o dávky
často již při prvním podání, neboť máme
zkušenosti a vše potřebné s uživateli připravíme.

UPOZORNĚNÍ
V dubnu se žádá o příspěvek na bydlení za
I. čtvrtletí 2016.
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Příklady dobré praxe služby TP
Příběh pana F. P.
V rámci terénu byly osloveny pracovnice TP
uživatelem F. P., který nutně potřeboval získat
lepší bydlení. Bydlel v bytě soukromého majitele,
kde se netopilo. Uživatele jsme navštívily
a přesvědčily jsme se, že v bytě se opravdu netopí
a je tam zima a vlhko. Poté jsme uživatele
doprovodily na Obecní úřad Obrnice, kde jsme
popsaly situaci uživatele.
Aby mohl získat obecní byt, nesmí mít žadatel
žádné dluhy vůči obci (dluhy na nájemném a
povinných poplatcích za odpady). V tomto
případě uživatel žádné dluhy neměl. Byla mu
nabídnuta prohlídka bytu, byt se mu líbil. Na obci
jsme vyzvedly formulář s Žádosti o pronájmu
bytu, který jsme společně vyplnili, odevzdali ke
schválení Radě obce. Uživateli byla žádost
schválena, zaplatil kauci, nájemné, byly mu
předány klíče a uživatel se mohl nastěhovat. Po
krátké době jsme uživatele navštívily v novém
bytě, je velmi spokojen a byt si zařizuje.
(napsala Bc. Růžena Ungrová, pracovnice v soc. službě TP)

Přednáška
„Seznámení s dávkovým systémem“
Nevyznáte se v sociálních dávkách, potřebujete
poradit. Přijďte 30. 3. 2016 v 15:00 do budovy
ICVA na přednášku, kde se vše potřebné dozvíte.
Přednášet bude paní Anna Humpolcová,
pracovnice TP/OSP.

Příběh pana D. F.
Uživatel D. F. se potýkal s dluhy, měl několik
exekucí. Chtěl sepsat Návrh na oddlužení.
Uživatel pracuje a z platu mu je již několik let
strhávána exekuce a další jsou v pořadí. Proto se
rozhodl podat Návrh na oddlužení. Dopisy od
věřitelů a exekuční příkazy neměl všechny
v pořádku. Společně jsme vyplnili Návrh na
oddlužení, připravili jsme potřebné podklady
a navštívili jsme Poradnu při finanční tísni
v Litvínově. Pracovnicí poradny byla žádost
zkontrolována, doporučila žádost podat ke
Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Uživateli
bylo soudem schváleno oddlužení splátkovým
kalendářem. Uživatele jsme v terénu několikrát
navštívily, je spokojen a moc nám děkuje. Nyní je
mu měsíčně strhávána určená měsíční splátka,
kterou insolvenční správce rozpočítá ve prospěch
přihlášených věřitelů.
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(napsala Eliška Hudecová, pracovnice v soc. službě TP)

Rozhovor s místostarostou
Stanislavem Zaspalem

obce

Obrnice

Od letošního ledna naše služba TP úzce
spolupracuje s Obcí Obrnice při řešení bytové
problematiky. I když je to velmi krátká doba, jak
byste tuto spolupráci zhodnotil?

Pozvánka
Těšíme se na již 3. „Velikonoční setkání“
s uživateli naší služby, které se koná ve středu
23. 3. 2016 od 14:30 hodin v ICVA.
Přijďte strávit příjemné odpoledne. Moc se na vás
všechny těšíme.
Tým TP/OSP

Se službou TP i s výsledky krátkodobé
spolupráce jsem spokojen. Doufám, že bude
úspěšně pokračovat i nadále.
Myslíte si, že zřízení Technických služeb v obci,
bude mít vliv na snížení nezaměstnanosti místních
občanů a zlepšení platební morálky dlužníků?
Technické služby budou zaměstnávat lidi
přes úřad práce jako VPP. Uplatnění najdou
především vyučení (zedník, zámečník, elektrikář,
řidič apod.). Pokud se osvědčí, budou mít šanci
získat trvalé zaměstnání.
Spolupráce s ÚP Most má již nyní vliv na
snížení nezaměstnanosti v obci, neboť obec
zaměstnává cca 40 lidí na VPP. Jsem rád, že mají
šanci zaplatit nájem a poplatky vůči obci. Bohužel
práce na VPP od úřadu práce není na stálý
pracovní závazek, ale rozjezd na budoucí časy,
kdy si každý musí najít práci sám.
(Rozhovor vedly Eliška Hudecová a Bc. Růžena Ungrová,
pracovnice TP)

(Velikonoční setkání TP/OSP s uživateli v roce 2015)

Povedená akce
Přednáška „Zdravá výživa“
Minulý měsíc jsme se s našimi uživateli i dalšími
zájemci sešli při přednášce na téma Zdravá
výživa. V přednášce zaznělo, jaké je vhodné
složení a množství stravy, které potraviny nám
škodí a které prospívají. V závěru jsme živě
o problematice diskutovali a předávali si své
zkušenosti.
(napsala Eliška Hudecová, pracovnice v soc. službě TP)

(Paní I. Grolmusová, pan S. Zaspal, paní Bc. R. Ungrová)
(přednášející E. Hudecová se svými posluchači)
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Zábava

Velikonoční pranostiky

Nejvýznamnější církevní svátek Velikonoce

◾Kolik ros spadne před Velikonocemi, tolik po
Velikonocích lze ještě očekávat mrazů.

Řada lidí si myslí, že nejvýznamnějším církevním
svátkem jsou Vánoce, tedy doba, kdy se narodil
Ježíš Kristus. Křesťané však za nejvýznamnější
církevní svátek považují právě Velikonoce, kdy
oslavují Kristovo zmrtvýchvstání tři dny poté, co
byl ukřižován. Historikové vedou o přesné datum
Ježíšově smrti četné spory. Údajně k ní mělo dojít
někdy v dubnu roku 30 nebo 33. Podle církevních
tradic trvají Velikonoce několik dní a jsou
završeny tzv. velikonočním triduem, které
představuje Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá
sobota. Velikonoční triduum představuje období
tří dnů, které předcházejí Neděli Zmrtvýchvstání a
připomíná umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše
Krista. Každý z těchto dní má určitý význam
a jsou s ním spojeny jisté zvyky a tradice.

◾Co je na Zelený čtvrtek vyseto, vše se vydaří.
◾Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
◾Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký
pátek se zemí nehýbej!
◾Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba
nedostává.
◾Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
◾Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší
žním požehnání.
◾Velký pátek vláha - úrodu zmáhá.
◾Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
◾Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
◾Když na velikonoční neděli prší, na každé
pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.

Koleda
Vajíčko
Kdo ho zdobil? Ten má rád.
Kdo ho dostal, ten je rád.

◾Velikonoce krásné úrodu nám dají, pak-li slunce
hasne, louky sucho mají.
◾Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na
poli zčerstva počni.
◾Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze
o vodu.

Za vajíčko malované
z velké lásky darované.
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Vítězové Obrnického talentu 2015:
1. místo Patrik Štolba a Martin Surmaj
2. místo taneční skupina Duhovka pod vedením
Valiky Gabčové.

Rozpis konkurzů:

3. místo sourozenci Herákovi

22. 3. 2016 16:00 – 18:00 v budově ICVA
19. 4. 2016 16:00 – 18:00 v budově ICVA
24. 5. 2016 16:00 – 18:00 v budově ICVA
14. 6. 2016 16:00 – 18:00 v budově ICVA
Neváhej a přijď se zúčastnit konkurzu. Možná
právě ty máš talent, na který všichni čekáme.
Přihlásit se můžeš 608 776 510 nebo přímo u
Ivy Novákové v NZDM.
Ohlédnutí za ročníkem 2015
Dne 25. 6. 2015 se konal již druhý ročník
Obrnického talentu. Od dubna do června probíhala
vyřazovací předkola. Celkem bylo vybráno
do soutěže deset vystoupení – pět tanečních a pět
pěveckých. Dva přihlášení ze zdravotních
důvodů den před konáním soutěže svoji účast
odřekli.

Doufáme, že ročník 2016 bude alespoň stejně
povedený jako ročníky předešlé. Těšíme se na
Vás!

Obrnický talent měl poprvé mezinárodní porotu.
Společně se zástupci obce a OCSS p. o. v ní usedli
zástupci sociálních pracovníků ze Španělska.
Moderátoři tlumočili akci do španělského jazyka.
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termín

název akce

od - do

místo

pro koho

2. 3. 2016

Kreslení se Žanetou

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

3. 3. 2016

Jarní dekorace.

15.00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

7. 3. 2016

Přednáška speciálního pedagoga

14:00 – 16:00

NV 206

Pro uživatele služby SAS

8. 3. 2016

Právní poradna

Od 13:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

9. 3. 2016

Velikonoční tvoření I.

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

10. 3. 2016

Rytmus v těle 2

15.00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

16. 3. 2016

Velikonoční tvoření II.

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

17. 3. 2016

Jarní dekorace 2

15.00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

21. 3. 2016

Právní poradna

Od 13:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

23. 3. 2016

Velikonoční posezení

14:30 – 16:00

ICVA

Pro uživatele TP/OSP

23. 3. 2016

Turnaj ve stolním tenise

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

24. 3. 2016

Velikonoční dílna

10.00 – 14:00

NV 206

Pro veřejnost

24. 3. 2016

Velikonoční posezení

14:30 – 16:30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

28. 3. 2016

Turnaj v pexesu

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

30. 3. 2016

Seznámení s dávkovým
systémem

15:00 – 16:00

ICVA

Pro uživatele OCSS

Každý den

Sportovní odpoledne

14:00 – 16:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Vždy v úterý

Psychologická poradna

15:00 – 17:00

NZDM

Pro uživatele OCSS

Vždy v úterý

Cesta kolem světa

18:00 – 19:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Pracovní klub

10:00 – 12:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Filmový klub

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Vždy v úterý
a ve čtvrtek
Vždy ve
čtvrtek
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