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Úvodní slovo ředitelky organizace 

 

Vážení příznivci, kolegové a čtenáři, je mou milou povinností pronést pár úvodních slov k naší 

1. Výroční zprávě organizace. Vzhledem k tomu, že jsme svou činnost zahájili v březnu loňského 

roku, můžeme nyní poprvé představit naši práci v konkrétních datech. 

Obrnické centrum sociálních služeb (dále jen OCSS) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem 

je Obec Obrnice. Ráda bych proto hned zpočátku využila příležitosti a poděkovala současnému vedení 

obce, které svým občanům umožnilo služby, jež mohou být zásadní pomocí při změně a řešení jejich 

současné situace. Poděkování však patří také všem zaměstnancům OCSS, kteří velmi obětavě 

aempaticky pečují a pomáhají bez jakýchkoliv předsudků všem, kteří nás o pomoc požádají.  

Všichni si jistě uvědomujeme, jak je doba zlá a jak se do těžké životní pozice může velmi snadno 

a  rychle dostat kdokoliv z nás. Naším hlavním cílem je být oporou a pomocnou rukou všem lidem 

z obce Obrnice, kteří potřebují poradit, pomoci nebo doprovodit. Jsme tu především pro ty, kteří už 

sami nemají sílu nebo již vyzkoušeli v rámci svých možností všechna opatření, která však stále 

nevedou k efektivnímu řešení jejich problému.  

Dnes již můžeme zhodnotit, že předpoklady vedení obce byly adekvátní, jelikož naši nabídku pomoci 

vyhledala řada lidí. Někteří dokonce již za našeho doprovodu své potíže skutečně vyřešili a zdárně 

poskytování služeb ukončili. Kdokoliv přijde do naší organizace, zaslouží si naši úctu, protože v sobě 

najde odvahu a udělá tak první krok k tomu, aby se ke svému životu postavil zodpovědně. 

Závěrem bych tedy popřála naší organizaci a také jejím současným i potencionálním uživatelům, aby 

i  další roky nacházela pro své aktivity pochopení a přízeň nejen od lidí, kteří nás potřebují, 

ale  především od těch, kteří o naší i vaší budoucnosti rozhodují.  

Protože společnost je přeci tak silná, jako je silný její nejslabší člen. 

 

Bc. Matějovicová Lucie 

Ředitelka OCSS 
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Základní údaje  

Datum vzniku:    20. října 2012  

Název:      Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace  

Sídlo:       Mírová 111, 435 21 Obrnice  

Identifikační číslo:   21551413  

Číslo účtu:    258047455/0300  

Právní forma:     Příspěvková organizace  

Statutární orgán:    Bc. Lucie Matějovicová  

Zřizovatel:     Obec Obrnice, Mírová 70, 435 21 Obrnice 

 

 

Předmět činností organizace 

 

Účelem zřízení organizace je zabezpečení záležitostí v zájmu obce a jejích občanů, především 

uspokojování potřeb občanů v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytováním sociálních 

služeb: 

1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - NZDM  „Vulkán“ 

2. Terénní programy – TP „Spolu v ulicích“ 

3. Odborné sociální poradenství – OSP „Obrnická sociální poradna“ 

4. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SAS „Olivín“ 
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Organizační schéma 

 

 

Další drobné úvazky a externisté na DPP: 

Speciální pedagog, psycholog, právník, lektor muzikálu, úklidová síla. 

 

Poskytované sociální služby OCSS: 

1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "VULKÁN" 

 

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je nabídnout mladým lidem 

v  Obrnicích alternativu k současnému rizikovému a pasivnímu trávení volného času a podpořit je ve 

změně způsobu života a chápání své životní situace. NZDM poskytuje podmínky pro to, aby se mohli 

vymanit ze sociálního znevýhodnění a případných negativních vlivů svých rodin a nejbližšího okolí 

a  dospěli k lepší a nezkreslené orientaci v životě a ve společnosti.  

 

ředitelka  

organizace  

NZDM 

 1 sociální pracovník 

3 pracovníci 

 v sociálních službách 

SAS  

 1 sociální pracovník 

2 pracovníci 

 v sociálních službách 

TP/OSP  

1 sociální  pracovník 

2 pracovníci 

 v sociálních službách 

účetní  

organizace 
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Cíle: 

 zajistit bezpečné prostředí a podmínky pro řešení konfliktů, rizikového chování a nepříznivé 

životní situace, podpořit zvládnutí těchto problémů 

 podpořit začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti 

 zlepšit orientaci ve společenském prostředí 

 nabízet zajímavou náplň volného času zaměřenou na aktivní přístup, samostatnost, vlastní 

odpovědnost, rozvoj osobnosti, vzájemný respekt a pomoc 

 realizovat program zahrnující důležité informace, vzdělávání, poradenství a odbornou 

podporu týkající se prosazování práv, přijímání a plnění povinností, cílevědomého studia 

a  profesního uplatnění, volby partnera a vedení harmonického rodinného života, sexuálního 

života atd. 

 poskytnout nezbytnou psychickou, fyzickou a právní podporu  

 zaměřit se zejména na zátěžové období dospívání 

 zapojit starší děti a mládež do dění v místní komunitě 

 

Zásady: 

 maximální dostupnost (prostředí blízké prostředí cílové skupiny, dlouhá otevírací doba včetně 

prázdnin, snadná dostupnost z obou vyloučených lokalit, bezplatnost, dobrovolnost, žádné 

požadavky na vstupní schopnosti a dovednosti) 

 respektování individuality, důstojnosti a práv uživatelů, partnerský přístup k uživatelům 

 spolupodílení uživatelů na řešení jejich problémů 

 zohledňování přání a nápadů uživatelů 

 důvěrnost služby směrem k uživatelům (např. mlčenlivost o osobních záležitostech uživatelů 

vůči externím subjektům)  

 provázanost s dalšími sociálními službami a podpůrnými aktivitami v lokalitě a regionu, 

zprostředkovávání těchto služeb 

 kvalifikovaný pracovní tým jednající vždy podle metodiky sociální služby, nezávisle 

a  v souladu se zákony ČR 

 prevence sociální invalidizace 
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54% 

46% 

Celkem kontaktů a intervencí - 1.577 

kontakty - do

30 min.

intervence -

nad 30 min.

Forma:    Ambulantní a terénní  

Cílová skupina:   Obyvatelé obce Obrnice ve věku 15 až 26 let.  

Základní činnosti:  

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

 sociálně terapeutické činnosti  

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

 volnočasové aktivity  

 základní poradenství  
 

Statistické údaje: 

Celkem bylo v NZDM uzavřeno 37 smluv o poskytování soc. služby. Ukončení spolupráce proběhlo 

většinou ze strany uživatelů z důvodu odstěhování nebo pro neplnění individuálního plánu. 

Jednorázová pomoc nebyla požadována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86% 

14% 

0% 

Celkem podpořených osob - 37 

aktivní

ukončené

jednorázová

pomoc
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V NZDM za rok 2013 proběhlo mnoho společných aktivit. Celkem se uskutečnilo 56 větších akcí 

se  sportovní a společenskou tématikou (např. netradiční olympiáda, pravidelné sportovní aktivity, 

partička, oblíbená kuličkyjáda, turnaje ve stolním tenise, přivítání prázdnin u táboráku, pokec pro 

náctileté, seznámení s vánočními tradicemi, apod.), kterých se zúčastnilo celkem 664 lidí.  

 
počet 
akcí 

celkem 
návštěv 

uživatelé veřejnost 

květen 2 36 10 26 

červen 4 39 16 23 

červenec 9 196 51 145 

srpen 7 86 59 27 

září 12 127 94 33 

říjen 12 118 82 36 

listopad  6 41 32 9 

prosinec 4 21 16 5 

celkem 56 664 360 304 

 

Další přínosnou aktivitou NZDM je poskytování bezplatného psychologického poradenství. 

Poradnu využívají uživatelé všech služeb OCSS. V roce 2013 se od října pravidelně každý týden 

mohli uživatelé setkávat s PhDr. Jandovou. Poradna je zaměřena na všechny oblasti života: řešení 

osobních, rodinných i pracovních problémů (též mobbing, bossing), na krize při rozhodování nebo 

budování sebevědomí apod. Uživatelé zde našli pomoc při řešení závislostí, při hledání příčin a řešení 

partnerských konfliktů, při ztrátě partnera, rodičů, dokonce i pomoc při sebevražedných tendencích. 

Od října do prosince 2013 byla poskytnuta pomoc uživatelům ve 13 případech, některým i opakovaně.  

 

Každý z uživatelů služeb, tedy nejen v NZDM, je povinen individuálně plánovat a nastavovat si hlavní 

a dílčí cíle. Prostřednictvím těchto cílů by mělo docházet k efektivním pozitivním změnám v životě 

uživatele. Každý, kdo pracuje v sociální oblasti, však velmi dobře ví, že právě toto nastavování 

průběhu poskytování služby není vůbec snadné. Uživatelé se nacházejí často ve velmi těžkých 

životních situacích a úspěch v čemkoliv není nikdy zadarmo. Stojí je mnoho energie a vždy je nutné 

jejich vlastní úsilí. Pracovníci OCSS mají za úkol pomáhat jim při analyzování toho nejdůležitějšího 

a  sestavovat s uživateli plán pomoci tak, aby byl specifický a úspěšně splnitelný. Vzhledem k tomu, 

že nesplněných cílů je stále ještě mnoho, je třeba si uvědomit, že mezi nesplněnými cíli se nachází také 

aktivity, které uživatel řádně plnil, ale cíl přetrvává (např. spolupráce s psychologem nebo speciálním 

pedagogem).    
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2. Terénní programy "SPOLU V ULICÍCH"  

Poslání terénních programů „Spolu v ulicích“ zmírňuje rizikové a sociálně-patologické chování 

obyvatel Velkého a Malého sídliště v Obrnicích, přispívá k jejich vymanění z životní krize 

a  podporuje v nich změnu vedoucí k plnohodnotnému osobnímu rozvoji, k volbě odpovědného 

a  důstojného způsobu života, k seberealizaci ve vzdělání, v práci, v rodinném životě a k zapojení do 

komunitního dění.  

Cíle:  

 zlepšit využívání služeb veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a dalších zařízení 

 usnadnit přístup k zaměstnání, bydlení, vzdělání, sociální ochraně a ke zdravotní péči 

 posílit vědomí základních občanských povinnosti a zároveň schopnost prosazovat svá 

občanská práva   

 zvýšit sebevědomí a sebehodnocení uživatelů služby 

 zlepšit schopnost řešit konflikty a rizikové situace 

 nabídnout hodnotné životní strategie jako alternativy k současným rizikovým a sociálně-

patologickým tendencím a vést k jejich osvojení 

 zajistit základní prevenci a pomoc týkající se závislostí, delikvence a kriminality 

 napomoci k ozdravení osobních a rodinných financí 

 podpořit důstojné bydlení uživatelů služby 

 přispět ke změnám v přirozeném prostředí obyvatel lokality, které omezí či odstraní tlaky 

vedoucí k sociálnímu vyloučení 

13% 

87% 

Hlavní a dílčí cíle - celkem 199 

splněné

nesplněné

(+přetrvávající)
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Zásady: 

 snadná dostupnost  

 aktivní vyhledávání možných uživatelů služby v jejich přirozeném prostředí a pravidelný 

osobní kontakt s uživateli služby 

 důraz na individuální práci, motivace k aktivnímu přístupu uživatel služby k jeho 

současné situaci, co nejvyšší míra zapojení uživatele do řešení konkrétních problémů, 

postupné vedení k samostatnosti 

 východiskem budou potřeby, zájmy a problémy uživatele služby, při jejich řešení 

se  zaměříme na hledání jejich příčin a na zvyšování informovanosti a sociálních 

kompetencí, budeme postupovat od akutních problémů k řešení širší životní situace 

 komplexní přístup (zaměřený na všechny projevy rizikového chování a jednání uživatele 

služby v kontextu jeho životních podmínek a širšího společenského prostředí) 

 respekt k individualitě, důstojnosti, lidským právům a právu na vlastní rozhodnutí, 

vzájemná důvěra, partnerský přístup 

 anonymita 

 bezplatnost 

 dodržování zákonů ČR a dobrých mravů 

 spolupráce s ostatními PSS a dalšími relevantními institucemi 

 hodnocení služby 

 

Forma:    Terénní  

Cílová skupina:   Obyvatelé obce Obrnice.  

Základní činnosti:  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

 základní poradenství  
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Statistické údaje: 

              

V této službě se objevuje poprvé pojem Jednorázová pomoc. Jedná se o okamžitou pomoc, která se již 

neopakuje a v případě kontaktu stejného člověka je mu doporučeno uzavření smlouvy o poskytování 

sociální služby. Jedná se často o pomoc s vypsáním formulářů nebo poradenství v rámci dluhové 

problematiky či dávkového systému.  

 

Terénní programy umožňují pomoc lidem v jejich přirozeném domácím prostředí nebo je doprovodit 

všude, kde se necítí být zcela samostatní. Nejčastěji se jedná o doprovody na úřady při zajišťování 

dávek PHN nebo SSP, konkrétně Magistrát města Mostu a Úřad práce v Mostě, apod. Doprovody jsou 

realizovány i při dalším získávání kompetencí uživatelů dle jejich individuálních plánů, např. 

do  banky, na poštu, na organizace poskytující služby (elektřina, plyn, apod.), do dalších občanských 

poraden apod. 

40% 

19% 

41% 

Celkem podpořených osob - 71 

aktivní smlouvy

ukončené

jednorázová pomoc

63% 

37% 

Celkem kontaktů a intervencí - 504 

kontakty - do 30 min.

intervence - nad 30 min.
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3. Odborné sociální poradenství "OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA" 

 

Posláním Obrnické sociální poradny  (dále jen OP) je bezplatné poskytování rad, informací, podpory 

a  pomoci všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo je taková situace ohrožuje, a jejich 

sociální či zdravotní stav je omezuje natolik, že nejsou schopni vše vyřešit vlastními silami. OP 

zmírňuje rizikové a sociálně-patologické chování obyvatel Velkého a Malého sídliště v Obrnicích, 

přispívá k jejich vymanění ze životní krize a podporuje v nich změnu vedoucí k plnohodnotnému 

osobnímu rozvoji, k volbě odpovědného a důstojného způsobu života, k seberealizaci ve vzdělání, 

v práci, v rodinném životě a k zapojení do komunitního dění. 

Cíle: 

 zlepšit využívání služeb veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a dalších zařízení 

 usnadnit přístup k zaměstnání, bydlení, vzdělání, sociální ochraně a ke zdravotní péči 

 posílit vědomí základních občanských povinnosti a zároveň schopnost prosazovat svá 

občanská práva   

 zvýšit sebevědomí a sebehodnocení uživatelů služby 

 zlepšit schopnost řešit konflikty a rizikové situace 

 nabídnout hodnotné životní strategie jako alternativy k současným rizikovým a sociálně-

patologickým tendencím a vést k jejich osvojení 

 zajistit základní prevenci a pomoc týkající se závislostí, delikvence a kriminality 

 napomoci k ozdravení osobních a rodinných financí 

 podpořit důstojné bydlení uživatelů služby 

 přispět ke změnám v přirozeném prostředí obyvatel lokality, které omezí či odstraní tlaky 

vedoucí k sociálnímu vyloučení 

 

74% 

26% 

Hlavní a dílčí cíle - celkem 170 

splněné

nesplněné (+přetrvávající)
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Zásady: 

  snadná dostupnost  

 důraz na individuální práci, motivace k aktivnímu přístupu uživatele služby k jeho 

současné situaci, co nejvyšší míra zapojení uživatele do řešení konkrétních problémů, 

postupné vedení k samostatnosti 

 východiskem budou potřeby, zájmy a problémy uživatele služby, při jejich řešení 

se  zaměříme na hledání jejich příčin a na zvyšování informovanosti a sociálních 

kompetencí, budeme postupovat od akutních problémů k řešení širší životní situace 

 komplexní přístup (zaměřený na všechny projevy rizikového chování a jednání uživatele 

služby v kontextu jeho životních podmínek a širšího společenského prostředí) 

 respekt k individualitě, důstojnosti, lidským právům a právu na vlastní rozhodnutí, 

vzájemná důvěra, partnerský přístup 

 anonymita 

 bezplatnost 

 dodržování zákonů ČR a dobrých mravů 

 spolupráce s ostatními PSS a dalšími relevantními institucemi 

 hodnocení služby 

 

Forma:     Ambulantní  

Cílová skupina:    Obyvatelé obce Obrnice 

Základní činnosti:  

 Základní sociální poradenství 

 Odborné sociální poradenství 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 Sociálně terapeutické činnosti 
 

Statistické údaje: 

 

46% 

2% 

52% 

Celkem podpořených osob - 48 

aktivní smlouvy

ukončené

jednorázová pomoc
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74% 

22% 

4% 

Počet konzultací 

Odborné sociální

poradenství

Sociálně aktivizační

služba

Nízkoprahové zařízení

pro děti a mládež

V poradně se taktéž setkáváme s jednorázovou pomocí a je to opět obdobné jako v terénu. Témata 

poradenství jsou velmi často stejná (dávky, dluhy). Podpořených osob je méně, jelikož poradna svou 

činnost zahájila v srpnu 2013 jako poslední registrovaná služba OCSS. Je třeba také říci, že v poradně 

a terénu se nachází stejné osoby (celkem 23), které potřebují pomoci jak v terénu (např. doprovody 

na  úřady), tak v poradně (např. sepsání splátkového kalendáře). Nastavení služeb toto nevylučuje. 

 

Poradna poskytuje také bezplatné právní poradenství s JUDr. Betlamovou, která byla k dispozici cca 

2x v měsíci, dle potřeby uživatel. Nejčastějším tématem byly dluhy, exekuce a osobní bankroty. 

V tomto směru se nám také velmi osvědčila spolupráce s Poradnou při finanční tísni v Janově, která 

nám opakovaně pomohla s formální stránkou osobních bankrotů a také nám pomohla před vánočními 

svátky formou přednášky na téma dluhové problematiky. 

 

STATISTIKA PRÁVNÍ PORADNY: 

Právní poradnu mohou využívat uživatelé všech služeb OCSS jednorázově, ale i opakovaně. 

 

    

 

 

 

 

 

  

87% 

13% 

Celkem kontaktů a intervencí - 541 

kontakty - do 30 min.

intervence - nad 30 min.
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Uživatelé si stejně jako v ostatních službách nastavili nejprve hlavní cíle. Většinou se jednalo o pomoc 

při řešení finanční oblasti – dluhy, dávky apod. Prostřednictvím dílčích cílů uživatelé zpracovávali své 

hlavní cíle.  V rámci dílčích cílů se nejčastěji řešila komunikace s ÚP Most, tj. vyplňování žádostí 

a  formulářů na dávky, sepsání životopisů, pomoc při komunikaci s věřiteli, sepsání žádostí 

o  splátkový kalendář apod. V poradně i terénu jsou cíle nastavovány nejúspěšněji ze všech služeb 

OCSS. 

 

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "OLIVÍN" 

 

Posláním sociálně aktivizačních služeb poskytovaných v rodinném centru „Olivín“ je zlepšit situaci 

sociálně znevýhodněných rodin žijících ve vyloučené lokalitě v Obrnicích. Naší snahou je podpořit 

v  rodinách změny, které povedou ke zdravému a plnohodnotnému vývoji dětí, k posílení sociálních 

5 

1 

3 

1 

Uživatelé s 1
konzultací

Uživatelé s 2
konzultacemi

Uživatelé s 3
konzultacemi

Uživatelé s 5
konzultacemi

Přehled konzultací s právníkem 

Počet konzultací s právníkem

76% 

24% 

Hlavní a dílčí cíle - celkem 131 

splněné

nesplněné (+přetrvávající)



Výroční zpráva 2013 

 

 

www.ocss.cz Stránka 15 
 

kompetencí všech členů rodiny, k samostatnému zvládání každodenního života a k aktivnímu 

překonávání sociálních, kulturních a ekonomických bariér. 

Cíle:  

 prosazování práv dětí, prevence umisťování dětí mimo rodinu a vytváření příznivých 

podmínek v rodině pro návrat dítěte z ústavní péče  

 zlepšení výchovy dětí v rodinách, pravidelná docházka do škol a zlepšení studijních výsledků 

dětí a mládeže zejména na základních a středních školách  

 podpora odpovědného vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky  

 pomoc při vymanění rodičů ze závislosti na sociálních dávkách, z dluhové pasti a při jejich 

návratu na trh práce  

 posílit soudržnost rodiny  

 vést rodiče k jistější orientaci ve společensko-kulturním prostředí  

 napomoci k účinnějšímu prosazování práv a čelení diskriminaci  

 zprostředkování dalších sociálních služeb a podpory podle potřeb uživatelů  

 rozvinutí komunitního života v lokalitě  

      

Zásady: 

 zaměření na rodinu jako celek a na její jednotlivé členy jako na osoby zasazené 

do  společenských vztahů (rodina, komunita, obec apod.)  

 maximální dostupnost (vytvoření prostředí přirozeného pro cílovou skupinu, adresa na hranici 

vyloučené lokality, bezplatnost, dobrovolnost atd.)  

 respektování individuality, důstojnosti a práv uživatelů, partnerský přístup k uživatelům  

 spolupodílení uživatelů na řešení jejich problémů  

 zohledňování přání a nápadů uživatelů a možnost jejich soustavnějšího zapojení do příprav 

programu centra  

 důvěrnost služby směrem k uživatelům (např. mlčenlivost o osobních záležitostech uživatelů 

vůči externím subjektům v rámci daném zákony na ochranu osobních údajů)  

 prevence závislosti uživatelů na sociální službě (sociální invalidizace)  

 provázanost s dalšími sociálními službami a podpůrnými aktivitami v lokalitě a regionu, 

zprostředkovávání těchto služeb  
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Forma:    Ambulantní a terénní  

Cílová skupina:  Obyvatelé obce Obrnice, rodiny s dětmi.  

 

Základní činnosti:  

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

 Sociálně terapeutické činnosti  

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

 Základní poradenství  

 

 

 

 

 

Statistické údaje: 

Mezi podpořené osoby v SAS patří opět nejen ti, kteří uzavřeli smlouvu o poskytování soc. služby, 

ale  také všichni, kteří požádali o jednorázovou pomoc. Vzhledem k tomu, že se za rok 2013 uzavřelo 

celkem 27 smluv (1 smlouva = 1 rodina), je třeba vysvětlit, že v rámci těchto 27 smluv se jedná o 27 

žen, 9 mužů a 69 dětí. Pomoc v této službě je především zaměřená na komplexní uchopení problémů 

celé rodiny a je proto třeba zapojit do spolupráce všechny zúčastněné. V této službě je spolupráce 

s uživateli nejobtížnější. Nejen z důvodu neochoty mužů spolupodílet se na efektivním řešení dané 

situace rodiny, ale také díky nárokům na získávání výchovných a dalších kompetencí rodičů (příprava 

na výuku a doučování, zvládání výchovy, práce s hyperaktivními dětmi apod.). V SAS není možné 

pracovat s dětmi samostatně (kromě aktivit se speciálním pedagogem), ale vždy za účasti rodičů. 

V průběhu roku jsme se setkali s velmi laxním přístupem rodičů k poskytovaným společným aktivitám 

a k případnému rozvoji dětí prostřednictvím těchto organizovaných činností. Ze strany dětí je však 

vnímána silná potřeba komunikace a aktivního přístupu. Principy SAS v tomto směru bohužel nejsou 

dostačující, neboť neumožňují samostatnou pravidelnou práci s dětmi bez jejich zákonných zástupců. 
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SAS také kromě individuálních konzultací nabízí aktivizační setkávání rodin. V roce 2013 

se  uskutečnilo celkem 17 větších akcí, kde se mohla zapojit také veřejnost. Jednalo se např. 

o  akce čtení pohádek, malování na papír, skládání puzzle, vybarvování sádrových odlitků, 

tvorba koláží, masek, seznámení s vánočními tradicemi apod.  

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že aktivit, které byly prvořadně realizovány pro uživatele 

služeb SAS, se účastnila skutečně veřejnost ve větším počtu než samotní uživatelé. 

 

Přehled účastníků na akcích SAS 

 

V níže uvedeném grafu je opět přehled kontaktů a intervencí v přímé péči s uživateli. 

46% 

20% 

34% 

Celkem podpořených osob - 41 

aktivní smlouvy

ukončené

jednorázová pomoc

dospělí děti

27 

58 

37 

77 

uživatelé

veřejnost
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Plnění cílů bylo, vzhledem k výše uvedeným důvodům, velmi nesnadné a dlouhodobé. Rodiny byly 

při spolupráci a komunikaci s pracovníky SAS nestabilní a často byly aktivní pouze na počátku 

spolupráce, kdy potřebovaly tzv. zadávkovat a pomoci s finanční situací. Velmi často jsme se setkali 

také s rodinami na hranici chudoby a s několikadenním hladověním dětí i dospělých. V několika 

případech bylo také nutné situace rodin konzultovat společně s OSPOD MmM - se sociální pracovnicí 

Bc. Lucií Drnkovou. 

 

Na konci loňského roku začala také spolupráce se speciálním pedagogem Mgr. Blankou 

Oborníkovou. Celkem se uskutečnilo 8 setkání a do spolupráce se zapojilo celkem 6 rodin v péči SAS. 

Většinou se jedná o rodiny s hyperaktivními dětmi s poruchami chování a učení. Aktivita rodičů 

je  v této oblasti chápana jako velmi zodpovědný přístup k výchově nezletilých dětí a je součástí 

širšího plánu. Každá rodina, která chce skutečně svou situaci zlepšit a uvědomuje si nutnost především 

svého aktivního přístupu, je od pracovnic SAS motivována a také odměňována. Odměny jsou 

poskytovány formou drobného oblečení nebo hraček pro děti. Vše je do SAS darováno 

prostřednictvím charity solidárních lidí. 

 

53% 

47% 

Celkem kontaktů a intervencí - 643 

kontakty - do 30 min.

intervence - nad 30

min.

46% 

54% 

Hlavní a dílčí cíle - celkem 249 

splněné

nesplněné

(+přetrvávající)
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Dary, dotace, sponzoři 

 

 Kadeřnictví Renaty Eiblové v Obrnicích  - na akci "Tváře webových stránek OCSS" 

 Mladá fronta - věnovala různé tituly časopisů pro děti i dospělé 

 Evropský sociální fond ČR - podpora projektu Komunitní život v Obrnicích III. 

 Gumotex Automotive, s.r.o. – sbírka ošacení 

 

 

 

 

Spolupracující organizace 

Obec Obrnice, QUICK I. - Obrnice, MŠ Obrnice, ZŠ Obrnice, Hasiči Obrnice, Duhovka, o.s., Dům na 

půl cesty – K srdci klíč, o.s., Azylové domy v regionu Mostecka, Úřad práce v Mostě, Magistrát města 

Most (OSPOD), PČR a Městská policie Most, Okresní soud v Mostě, Cizinecká policie Chomutov, 

VZP – pobočka Most, Krajský soud v Ústí nad Labem, ICVA v Obrnicích, VOŠ Most, Agentura 

pro  soc. začleňování Praha, insolvenční správci a exekutoři, Poradna při finanční tísni, pobočka 

Litvínov, lékaři pro děti a dorost v Obrnicích a další. 

Všem organizacím velmi děkujeme za vstřícnou a profesionální spolupráci. 

 

Ohlédnutí za rokem 2013 

Tento rok byl pro nás počátkem realizace projektu a všichni jsme z nového začátku měli respekt, 

obavy a zároveň i velká očekávání. Ve všech službách byl zaznamenán téměř okamžitě po zahájení 

provozu zájem uživatelů. Plnění indikátorů projektu bylo nakonec vyhodnoceno jako přiměřené 

a  průběžný nárůst za stabilní (viz. graf níže) vzhledem k časovému úseku projektu. 

V níže uvedeném grafu je zobrazen počet smluv a jednorázových pomocí, přičemž se nejedná o přesný 

počet osob, které s námi v tomto roce spolupracovali. V některých případech došlo k jednorázové 

pomoci a po opakované návštěvě byla na doporučení uzavřena smlouva o poskytování soc. služby. 

http://www.mf.cz/
http://www.esfcr.cz/projekty/sance-pro-komunitni-zivot-v-obrnicich-iii-rovne-prilezitosti?source=rss


Výroční zpráva 2013 

 

 

www.ocss.cz Stránka 20 
 

     

OCSS zorganizovalo mnoho akcí pro veřejnost a jako největší akce byla vyhodnocena „Cesta do 

pohádky“, která proběhla v létě a jejím záměrem byla kromě zábavy pro děti i dospělé především 

prezentace sociálních služeb. Zaměstnanci, ale i další pomocníci, vytvořili celkem 9 pohádkových 

stanovišť s drobnými veselými úkoly. Zapojeni byli také hasiči s ukázkou hasičského automobilu 

a  o.s. Duhovka se svými tanečními výstupy. 

            

Do této akce již byli zapojeni také uživatelé z NZDM, kteří byli značnou organizační oporou.  

        

 

Exkurze 

 Škola Třída/ročník Počet žáků/osob Počet hodin 

1. SŠ Most 1. 25 2 

2. 11. ZŠ Most 8. A, 8. B 54 2 

36% 

64% 

Celkem - 183   

1. muži

2. ženy
71% 

29% 

Indikátory - plnění 

celkem

splněno
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Praxe 

 Škola Ročník Praxe od Praxe do Typ praxe Obor 

1. VOŠ Most 3.  1.10.2013 29.10.2013 průběžná sociálně právní 

2. VOŠ Most 3. 1.10.2013 29.10.2013 průběžná sociálně právní 

3. VOŠ Most 3. 25.11.2013 20.12.2013 souvislá sociálně právní 

4. VOŠ Most 3. 14.10.2013 22.11.2013 souvislá právní asistence 

Stáže 

 Organizace Sídlo Počet osob Počet hodin 

1. NZDM Zimák Most 1 8 

2. NZDM Zimák Most 1 8 

3. K srdci klíč, o.s. Most 1 8 

 

 

Výhled – plán na rok 2014 

Nejdůležitějším cílem organizace pro rok 2014 je osvěta a prezentace služeb co nejširší veřejnosti. 

Považujeme za důležité, aby se všichni obyvatelé obce Obrnice dozvěděli o tom, že nás mohou 

vyhledat nejen při řešení vážných životních krizích, ale také v situacích, kdy se potřebují jen poradit 

nebo s někým prokonzultovat případné písemnosti – smlouvy apod. 

Dalším, neméně podstatným cílem, je také zapojení široké veřejnosti do společných aktivit 

a  vzdělávání. Plánovaným pásmem přednášek se chceme, stejně jako v loňském roce, věnovat 

důležitým společenským tématům (bezpečnost, řešení dluhů, závislosti, šikana, diskriminace, sexuální 

prevence, hygiena apod.). Prostřednictvím neformálního vzdělávání plánujeme setkávání, která budou 

zaměřena na konkrétní cílové skupiny (mladiství, senioři, žáci ZŠ apod.).  

Stejně jako v roce 2013, tak i v roce následujícím, budeme podporovat stáže, praxe i exkurze všech 

typů zařízení a škol. Předávání „dobré praxe“ a možnost nahlédnout do chodu sociálních služeb 

považujeme za potřebné. Pevně věříme také v navázání úzké spolupráce s podobně zaměřenými 

sociálními službami.  
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Kde nás najdete:       
 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ : 

Obrnice, Mírová č. 127 (ICVA – budova staré školy) 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ : 

Obrnice, Nová výstavba č. 206 (bývalá knihovna) 

 Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ a   

Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“: 

Obrnice, Nová výstavba č. 198  
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Kontakty: 

 

Statutární orgán a ředitel organizace: 

Bc. Matějovicová Lucie 

Tel.: 608 774 366 

E-mail: matejovicova@ocss.cz 

Skype: obrnickecentrumss 

Facebook: OCSS Obrnice 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ 

Bc. Vinšová Konvalinková Jana - Sociální pracovnice  

vinsova@ocss.cz, 608 776 510 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "OLIVÍN" 

Štiková Jana, DiS. - Sociální pracovnice 

stikova@ocss.cz, 608 890 097 

 

 

Terénní programy "SPOLU V ULICÍCH"  

Odborné soc. poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ 

Martinovská Petra, DiS. - Sociální pracovnice 

martinovska@ocss.cz, 608 776 585 
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Hospodářská bilance za rok 2013 

 

NÁKLADY                                                                                                v Kč 

Spotřeba materiálu (nákup drobného vybavení, pomůcky na aktivitu, 
hygienické potřeby, kancelářské potřeby) 

 
152.487,37 

Spotřeba energie 73.740,00 

Cestovné - doprovody 4.568,00 

Služby (telefonní a bankovní poplatky, odpady, internet, servis) 123.584,93 

Vzdělávání – semináře + kurzy 24.568,00 

Mzdové náklady 1.865.210,00 

Zdravotní a sociální pojištění 624.891,00 

Jiné sociální pojištění 7.993,00 

Zákonné sociální náklady 23.794,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 165.659,00 

Celkem 3.066.495,30 

 

 

VÝNOSY                                                                                                  v Kč 

Dotace obce 3.066.477,55 

Ostatní výnosy (úroky) 17,75 

Celkem 3.066.495,30 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK                                                                                 0,00 

 

 

STAV A POHYB MAJETKU                                                                v Kč 

Stav k 1. 1. 2013 0,00 

Nákup – programové vybavení 52.331,00 

                skartovací stroje 3ks + tiskárna 13.623,10 

                NTB 5 ks  76.217,90 

                chladničky 3 ks 19.497,00 

                pingpongový stůl 3.990,00 

Vyřazení 0,00 

Stav majetku k 31. 12. 2013 165.659,00 
 

 

 


