Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace

ROČNÍK III.

ČÍSLO 6.

ČERVEN 2016

Sociální služby jsou za podpory OÚ Obrnice financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem,
Komunitního plánu města Most a z individuálního projektu MPSV.

www.ocss.cz

Služby Obrnické sociální poradny (používaná zkratka OSP) jsou nabízeny občanům katastrálního
území obce Obrnice ve věku od 18 do 60 let. Pomáháme našim uživatelům začlenit se do běžného života.
Posláním OSP je bezplatné poskytování rad, informací, podpory a pomoci lidem, kteří jsou v těžké sociální
situaci, nebo jim taková situace hrozí.
Naše uživatele podporujeme při hledání zaměstnání, společně hledáme a oslovujeme zaměstnavatele.
Pomáháme s přípravou na efektivní hledání práce (sepsání životopisu, motivačního dopisu, apod.) Velmi
často také řešíme dluhy, snažíme se komunikovat s věřiteli a domluvit s nimi, co nejnižší splátky. Bohužel,
vzhledem k nízkým příjmům uživatelů se splácení dluhu protahuje. Uživatelům se snažíme pomáhat při
neuvážené změně zdravotní pojišťovny nebo dodavatele elektrické energie. Pomáháme při vypisování a
sepisování žádostí, formulářů o dávky, složenek, dopisů a jiných „papírů“.

(tým služby OSP zprava: Petra Martinovská, Eliška Hudecová, Anna Humpolcová)

Nabízíme bezplatné právní poradenství JUDr. Betlamové, díky níž se nám podařilo vyřídit několik
nepříjemných zakázek. Uživatelé se na nás mohou obrátit v situacích, kdy neví, jak svůj problém řešit.
Lidským přístupem a společným úsilím je většinou situace uživatele objasněna. Někdy je však potřeba
napsat dopis okresnímu soudu, exekutorovi nebo věřitelům, což společně vždy zvládneme. JUDr. Betlamová
svými právními znalostmi a dlouholetou praxí ví, zda je právo na straně uživatele a zda má jeho problém
řešení.
Pomáháme také komunikovat s úředníky a pracovníky různých institucí. Nejčastěji spolupracujeme
s ÚP Most, s Poradnou při finanční tísni v Litvínově, Okresním soudem v Mostě, VZP a jinými.
(napsala Petra Martinovská, sociální pracovnice OSP)
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Rozhovor s právničkou
1) Jaké problémy s našimi uživateli nejvíce
řešíte?
Nejvíce se řeší problematika dluhů, tj. oddlužení.
2) Myslíte si, že lidí s dluhy přibývá nebo se
situace zlepšila?
Myslím si, že se situace zlepšuje.
3) Našim uživatelům pomáháte již třetím
rokem. Mnoha uživatelům se po Vaší radě
podařilo svou situaci vyřešit. Když se Vám
podaří takto pomoci, jaký z toho máte pocit?
Jsem ráda, že mohu pomoci, a že se nám někdy
podaří situaci vyřešit ku spokojenosti klienta. (Ale
není tomu vždy.)

Návštěva organizace Člověk v tísni
Abychom si vzájemně předali své zkušenosti,
poznatky a postřehy z naší práce, navštěvujeme
různé organizace a oni na oplátku přijíždějí k nám.
Dne 10. 05. 2016 nás navštívili pracovníci
organizace „Člověk v tísni“ z Chomutova.
Naším společným cílem je pomáhat potřebným.
(Tým OSP při jednání)

(návštěva kolegů v OSP)
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Jaká je provozní doba v OSP?
Pondělí

12:00 – 16:00

Úterý

8:30 – 11:30

Středa

12:00 – 16:00

Čtvrtek

8:30 – 11:30

UPOZORNĚNÍ
Nyní se opět setkáváme s případy, kdy několik
uživatelů změnilo zdravotní pojišťovnu či
dodavatele elektrické energie bez uvážení, jen
na dobré slovo prodejce.

Zvažte prosím tuto změnu!!! Následky
pro vás mohou být významné!
Přijďte se k nám poradit, jsme tu pro vás.
Příklad dobré praxe služby OSP:

Kdo vám v OSP poradí a pomůže?
sociální pracovnice Petra Martinovská, DiS.
Kontakt: 608 776 585, martinovska@ocss.cz
pracovnice v soc. službách Eliška Hudecová
pracovnice v soc. službách Anna Humpolcová

Uživatelka M. S. se přistěhovala do Obrnic
z jiného kraje. Na poradnu se obrátila se žádostí
o pomoc za účelem evidence na Úřadu práce
v Mostě, podání a vyřízení žádostí o dávky SSP
a PHN.
Nejprve jsme kontaktovaly pracovnice ÚP ve
městě, kde uživatelka bydlela, informovaly je
o přestěhování uživatelky. Pracovnice ÚP nám
sdělila, že složku uživatelky postoupí do Mostu.
Doporučeným
dopisem
byla
uživatelka
informována, kdy se má na schůzku s kontaktní
pracovnicí v Mostě dostavit.
Pracovnice PHN dávku uživatelce ale odejmula
a uživatelka si musela o dávku znovu požádat.
Formuláře žádostí jsme spolu vyplnily, doložily
potřebné doklady a uživatelka žádost podala.
Zároveň byla podána žádost o dávku – přídavek
na dítě.
Uživatelka neměla zajištěné lékaře, léčí se a musí
pravidelně užívat léky. Po dlouhém hledání jsme
nakonec úspěšně našly jak praktického, tak
odborného lékaře.
Uživatelka byla za pomoc velmi ráda, protože vše
potřebné se jí podařilo společně s námi vyřídit.
(napsala pí. E. Hudecová, pracovnice v soc. službě
OSP)
www.ocss.cz

Fotky z akce Den matek:

Přednáška
„Seznámení s dávkovým systémem“
Červenec je měsíc, kdy se podávají žádosti
k dávce SSP - příspěvek na bydlení za II. čtvrtletí
2016.
Nevyznáte se v sociálních dávkách a potřebujete
poradit?
Zveme Vás!
Dne 23. 6. 2016 od 14:30 hodin do kanceláře
OSP. Přednášku povede Anna Humpolcová.

POZVÁNÍ NA TÁBORÁK

SETKÁNÍ KE DNI MATEK
I v měsíci květnu proběhlo setkání s uživateli
našich služeb s veřejností. Společně jsme si dne
19. 5. 2016 připomněli Den matek a jeho význam
- že se vzdává pocta matkám a mateřství, kdy
vznikla oslava tohoto svátku a na čí počest.
Program nám tancem zpestřila děvčata z Duhovky
pod
vedením
Valérie
Gabčové.
Svým
temperamentem potěšily oko všech přítomných.
Hudební a pěvecký doprovod zajišťoval pan
Gábor s dcerou Valikou. Všem moc děkujeme!

Oslava Dne matek ale neznamená, že bychom
zapomněly na tatínky. Proto opět srdečně zveme
naše uživatele TP/OSP u příležitosti oslavy Dne
otců na společné setkání u táboráku dne
16. 6. 2016 (čtvrtek), tentokrát s kytarou a
v areálu klubu NZDM za poštou. Buřty a dobrou
náladu s sebou! 

(napsala E. Hudecová, pracovnice služby OSP)
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Hurá prázdniny

Služba SAS informuje…

Na děti školou povinné čeká zasloužený
odpočinek v podobě letních prázdnin, které
začínají posledním zvoněním a rozdáním
vysvědčení dne 30. 6. 2016. Dětem přejeme
krásné slunečné počasí a ať si prázdniny
maximálně užijí. 

Pranostiky na červen

Přáníčka pro maminky
První květnové čtvrteční odpoledne jsme se v SAS
Olivín s dětmi připravovaly na blížící se Den
matek. Vyráběly jsme přáníčka pro maminky ve
tvaru srdce. Děti si natřely své dlaně prstovými
barvami a takto připravené je otiskly na
připravená srdce. Výběr barev byl jen a jen na
dětech. Každý si ještě přáníčko mohl dozdobit dle
svého přání. Nakonec jsme s dětmi vyrobily
poutka, která si děti připevnily ke svým
naparáděným srdíčkům. Přáníčka se povedla a už
jen zbývalo předat je v neděli těm nejmilejším.
Napsaly SASanky 

Červen červený jako z růže květ.
Pohoda na svatého Víta - to dobrota žita.
Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.
Na Petra Pavla den jasný a čistý, rok úrodný
a jistý.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým
vínem naše sudy naplňuje.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Plánované akce v SAS na červen:
2. 6. 2016 – Rytmus v těle 5
14. 6. 2016 – přednáška – Zdravotní pojištění
16. 6. 2016 – Rytmus v těle 6
23. 6. 2016 – Rytmus v těle 7

www.ocss.cz

Návštěva z Vietnamu v klubu NZDM
17. 6. 2016 navštívily náš klub nízkoprahového
zařízení pracovnice z Centra na podporu integrace
cizinců v Ústeckém kraji. Připravily si pro nás
přednášku na téma Vietnam. Seznámily nás se
způsobem života ve Vietnamu, s vietnamskou kulturou,
tradičními zvyky a pokrmy. Ukázaly nám ve
fotografiích, že Vietnam není jednobarevný. Centra
velkoměst střídala nádherná přírodní panoramata.
Naučily nás pár vietnamských slov a ukázaly výrobu
sladkého pokrmu z rýže, který jsme následně pomocí
hůlek i ochutnali. Děkujeme Mgr. Daniele Pettrichové
a její kolegyni z Vietnamu za krásné odpoledne a
těšíme se na další spolupráci. (Tým NZDM)

Poděkování
V neděli 29. 5. 2016 uspořádala Obec Obrnice akci Den dětí. Již tradičně zástupci OCSS pomohli při
organizaci této velké a pěkné akce. Tímto bychom rádi poděkovali i našim pomocnicím: Nikole Bertókové
a Michaele Matějovicové, které nám každoročně pomáhají s malováním na obličej. (Tým OCSS)

Květen pro veřejnost
OCSS Obrnice se v neděli 22. 6. 2016 zúčastnilo další pěkné akce
Květen pro veřejnost v Mostě. Představilo se zde přes 20 organizací,
které pracují nejen s rodinami. Na akci jsme se také potěšili krásným
vystoupením z Duhovky. Můžeme vám všem doporučit návštěvu této
akce opět příští rok.

www.ocss.cz

termín

název akce

od - do

místo

pro koho

1. 6. 2016

Den plný her

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

2. 6. 2016

Rytmus v těle 5

13:00 – 15:00

NV 206

Pro uživatele SAS

6. 6. 2016

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

8. 6. 2016

Turnaj v kulečníku

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

14. 6. 2016

Zdravotní pojišťovna

15.00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

15. 6. 2016

Turnaj v nohejbale

16:00 – 19:00

Šk. hřiště

Pro uživatele NZDM

16. 6. 2016

Táborák ke dni otců

15:00 – 17:00

NZDM

Pro uživatele služby TP/OSP

16. 6. 2016

Rytmus v těle 6

15.00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

20. 6. 2016

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

23. 6. 2016

Rytmus v těle 7

15.00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

23. 6. 2016

Dávkový systém

14:30 – 16:00

NV 198

Pro uživatele TP/OSP

29. 6. 2016

Kreslení se Žanetou

17:00 – 19:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Dle
domluvy

Speciální pedagog

14:30 – 16:30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

Sportovní odpoledne

14:00 – 16:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Filmový klub

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Vždy v úterý
Pracovní klub
a ve čtvrtek

10:00 – 12:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Vždy v úterý Cesta kolem světa

18:00 – 19:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Každý den
Každý
čtvrtek

Vydavatel: Obrnické centrum sociálních služeb
p. o., Redakční rada: Mgr. Lucie Matějovicová,
Jakub Zaspal, Dis., Eliška Hudecová, Milada
Piksová, Vítězslav Novák, Dis. Příspěvky
posílejte na zaspal@ocss.cz nebo tel.:
773 463 564. Náklad 100 výtisků. Neprodejné!
www.ocss.cz

