Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace

ROČNÍK III.

ČÍSLO 5.

KVĚTEN 2016

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

www.ocss.cz

Za tímto názvem se skrývají sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Obrnického centra sociálních
služeb, které bydlí v katastrálním území obcí Obrnice a Patokryje. Pomáháme rodičům zvládnout
dlouhodobou krizovou sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, v zájmu správného
vývoje jejich dětí.
Služba začala v Obrnicích působit v květnu roku 2013. Od svého založení do dnešní doby se služba snažila
pomoci celkem 79 rodinám, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování sociální služby. Jednalo se ve
většině případů o dlouhodobou spolupráci.
Často máme před sebou rodinu, která je ve vážné finanční tísni, žijící ve velmi
špatných bytových podmínkách. Rodiče (většinou matky samoživitelky) nejsou
schopni zajistit dětem dostatek potravin, oblečení a dalších potřeb. Důvody jsou
různé, např. ztráta zaměstnání, rozchod partnerů, negramotnost, špatné
hospodaření, nedůvěra ve své schopnosti apod.
Pod vedením profesionálních zkušených pracovnic služby se rodiny snaží zlepšit
svou situaci, naučit se řešit problémy samostatně a nejlépe problémům
předcházet. Podporujeme aktivní přístup dospělých i dětí k životním výzvám
s cílem předejít sociálnímu vyloučení nebo alespoň zmírnit jeho dopady.
S rodinami pracujeme přímo v domácnostech, ale i v prostorech služby či
v terénu. Pro naše uživatele (velké i malé) je důležité, že je vyslechneme,
podpoříme a motivujeme.
Pomáháme při osobní, telefonické či písemné komunikaci s úřady, majiteli bytů, věřiteli, učiteli, lékaři
a dalšími. Doprovázíme rodiče a děti v situacích, kdy se cítí nejistí. Pomáháme zajistit potřebné doklady,
učíme vyplňovat různé žádosti a formuláře, zodpovědně přistupovat k vyřizování došlé korespondence.
Podporujeme a nacvičujeme správné rodičovské chování, včetně hospodaření a udržování domácnosti.
Asistujeme při domácí školní přípravě. Prostřednictvím nabídky různých volnočasových aktivit vedeme
rodiny ke smysluplnému trávení volného času.
Naše služby jsou bezplatné včetně poradenství našich externích spolupracovníků – speciálního pedagoga,
psychologa, právníka.
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru sociálních věcí, má naše služba pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v oblasti vyhledávání ohrožených dětí, v pomoci rodičům při řešení
výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, v pořádání přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu v rámci
poradenské činnosti a v neposlední řadě i v realizaci činnosti zaměřené na ochranu před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku.
Napsaly Mgr. Hana Priehodová, Milada Piksová, Erika Rácová & Sasanky
www.ocss.cz

Kde sídlí SAS Olivín?
Kancelář SAS najdete v přízemí panelového domu
na adrese Nová výstavba 206. Máme samostatný
vchod z boku domu.

Administrativní kancelář

Jaká je provozní doba v SAS Olivín?
Pondělí

8:30 – 17:00

Úterý

7:30 – 16:00

Středa

7:30 – 16:00

Čtvrtek

8:30 – 17:00

Kdo vám v SAS Olivín poradí a pomůže?
sociální pracovnice Mgr. Hana Priehodová
pracovnice v sociálních službách Milada Piksová

Konzultovna

pracovnice v sociálních službách Erika Rácová
Jak to v SAS Olivín vypadá?

Herna
Vstupní hala
www.ocss.cz

ROZHOVOR S UŽIVATELKAMI
SLUŽBY SAS
Odpovídaly nám paní D. a paní S.
Jak dlouho žijete v Obrnicích?
Paní D.: Bydlíme tu 3 roky.
Paní S.: Přistěhovali jsme se před 3 měsíci.
Jaký byl důvod pro spolupráci s naší službou?
Paní D.: Začali jsme bydlením. Bydleli jsme
v nájemním bytě spravovaném panem Sieberem,
netekla tam voda, byla tam plíseň, nešlo teplo.
Přes paní Ungrovou (pracovnice SAS) jsme
dostali byt od firmy Quick. Pak se toho řešilo
hodně – s dětma, s prací, s úřadama…

Sociální pracovnice Mgr. Hana Priehodová na
návštěvě u paní D.

ČÍM CHCEŠ BÝT, AŽ BUDEŠ
DOSPĚLÁK?

Paní S.: Vůbec jsme to v Obrnicích neznali,
potřebovala jsem pomoc vyběhat úřady (sociálku,
školy, doktory), ukázat, kde co je, vysvětlit jak je
to s dopravou.

Takto jsme se ptaly dětí v našich uživatelských
rodinách. A zde jsou jejich odpovědi.

Jak jste spokojena se spoluprací?

Patricie (5let): tanečnice

Paní D.: Úplně maximálně.

Laura (12let): cukrářka

Paní S.: Ano, jsem spokojená.

Leona (10let): učitelka na 1. stupni ZŠ

Co Vám spolupráce přinesla?

Lukáš (11let): hasič

Paní D.: Pomoc např. s doprovodama na
sociálku, pomoc s dětma, mám prostě jistotu, že
mi někdo pomůže. Chodíme k vám na akce.

Lukáš (10let): policista nebo prodavač nebo
doktor

Paní S.: Hodně moc užitečnýho, nevím, jak bych si
sama poradila. Vždy jste mi vyhověly.

Darina (7let): dětská doktorka

Andrej (5let): policista
Marcela (11 let): učitelka angličtiny
Kristýna (8let): kadeřnice nebo zpěvačka

Doporučila byste naší službu svým blízkým,
známým?

Patrik (14let): herec a zpěvák nebo číšník

Paní D.: Ano, určitě.
Paní S.: Mně vás doporučili a já už jsem vás také
doporučila.

Gustík (6let): policajt a tanečník – ráno chce
tancovat a večer jezdit v policejním autě a hlídat,
nebo wrestler nebo fotbalista
Natálie (13let)‘: učitelka tance ve vlastním
tanečním studiu

www.ocss.cz

AKCE V SAS
Každý čtvrtek se v SAS věnujeme aktivizačním
činnostem. Snažíme se o to, aby rodiče s dětmi
u nás mohli strávit příjemné chvíle. Tyto aktivity
jsou určeny společnému setkávání rodin, je to
prostor pro vzájemnou komunikaci, prostor pro
vzdělávání.
Nabízíme zábavné i vzdělávací akce. Témata
přizpůsobujeme ročnímu období. S rodinami
trávíme čtvrteční odpoledne u nás v herně, ale i na
hřišti či při procházkách v blízkém okolí.

přání mezi čtvrteční akce pravidelně zařazujeme
každý měsíc tuto aktivitu pod nový názvem
Rytmus v těle.
Využíváme různá rytmická cvičení, trénujeme
různé taneční sestavy, dáváme prostor pro volný
tanec.
Pouštíme si světové hity, ale i písničky z našich
končin. Oblíbená je romská hudba.

CO PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN V SAS?
A co děláme? Kreslíme a malujeme, vystřihujeme
a lepíme, čteme si a vyprávíme, hrajeme divadlo,
zpíváme, vaříme a pečeme, soutěžíme,
sportujeme, tančíme…

Připravíme se společně na Den matek, již po
čtvrté se rozhýbeme při akci Rytmus v těle,
budeme poznávat přírodu a snad nám počasí
dovolí vyrazit na hřiště.
Těšíme se na další spolupráci!!!
Vaše SASANKY 

RYTMUS V TĚLE
V lednu se v SAS uskutečnila akce Hvězdy tančí.
Dětem i rodičům se moc líbila, a tak na jejich
www.ocss.cz

RŮZNÉ
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat našim uživatelům za
pomoc
při
údržbě
našich
venkovních prostor. Jedná se hlavně
o sekání trávníku. Jmenovitě
bychom chtěli poděkovat těmto
uživatelům: Lukáš Miko, Martin
Bánom, Jan Dužda, Alex Mirga,
Karel Sivák a Jan Szalka.
Tým NZDM

DEN ROMŮ
Dne 7. 4. 2016 proběhlo setkání uživatelů našich
služeb. Eliška Hudecová a Erika Rácová si
připravily přednášku o romské kultuře, historii a
významných osobnostech. Akci nám zpříjemnilo
duo otce p. Gábora a jeho dcery Valérie. Moc jim
tímto děkujeme za hudební doprovod. Těšíme se
na další akci.
Tým TP/OSP a SAS

www.ocss.cz

ZÁBAVA

ZÁPIS DO MŠ OBRNICE
Se uskuteční ve dnech:
17. 5. 2016
od 8:30 do 11:30 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin
18. 5. 2016
Od 8:30 do 11:30 hodin.
Ve dnech od 9. 5. 2016 do 13. 5. 2016 vždy od
8:30 do 9:30 hodin se uskuteční „Dny
otevřených dveří“, kdy se zájemci mohou
seznámit s vnitřním uspořádáním, se vzdělávacím
programem, s pedagogy i dalšími záležitostmi.

KŘÍŽOVKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Zvíře – přítel člověka
2. Dopravní prostředek
3. Bílá tekutina
4. Šperk
5. Karta
6. Valící se sníh
7. Původní obyvatel Ameriky
8. Zvíře, které si nosí domeček
9. Pichlavá rostlina
10. „Černý“ světadíl

DEN DĚTÍ u Hasičárny
Obecní úřad Obrnice uspořádá oslavy Dne dětí

v neděli 29. 5. 2016
od 14:00 hodin.

HÁDANKY

Budou připraveny soutěže a odměny.
Zajištěn prodej občerstvení a buřtů na opékání.

www.ocss.cz

 Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále
kulaté. Co to je?
 Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím
na zádech. Kdo jsem?

termín

název akce

od - do

místo

pro koho

2. 5. 2016

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

4. 5. 2016

Výroba přání ke Dni matek

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

5. 5. 2016

Přáníčka pro maminky

15:00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

12. 5. 2016

Rytmus v těle 4

15.00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

16. 5. 2016

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

16. 5. 2016

Evropský den slunce

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

18. 5. 2016

Turnaj ve fotbale

16:00 – 19:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

19. 5. 2016

Poznáváme přírodu

15.00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

19. 5. 2016

Setkání ke Dni matek

14:30 – 16:30

ICVA

Pro uživatele TP/OSP

24. 5. 2016

Konkurz na talent

16:00 – 17:30

ICVA

Pro veřejnost

25. 5. 2016

Táboráček

17:00 – 19:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

26. 5. 2016

Jdeme na hřiště

15.00 – 16.30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

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

Dle
domluvy
Každý den
Každý
čtvrtek
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