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Úvodní slovo ředitelky organizace 

Vážení příznivci, kolegové a čtenáři, dovoluji si vás všechny oslovit již podruhé od vzniku naší 

organizace. Ve svých rukou držíte zhodnocení našeho úsilí za rok 2014. Pracovní tým Obrnického centra 

sociálních služeb (dále jen OCSS) hodnotí tento rok obecně jako stabilizovaný. V průběhu druhého roku 

poskytování sociálních služeb se nám podařilo zase o něco lépe vejít do povědomí občanů. Sociální 

služby jsou poskytovány beze změn a snaží se reflektovat potřeby nejen svých aktivních, ale i 

potencionálních uživatelů. Postřehy od našich uživatelů nebo i z terénu se nám daří předávat na 

kompetentní místa a jsou tak součástí strategického plánování obce.  

Jsem velmi ráda, že se nás již lidé nebojí požádat o pomoc, neostýchají se a mají k nám důvěru. Velmi 

si cením všech, kteří nás o pomoc požádali a snažili se řešit svou těžkou životní situaci. Všichni v OCSS 

si plně uvědomujeme, jak je náročné udělat první krok, kterým je přiznání si vlastního problému, 

uvědomění si osobních limitů a odhodlání požádat někoho cizího o pomoc. 

Obec Obrnice se potýká s řadou sociálních problémů, které se kumulují a negativně ovlivňují 

žití v obci. Za významně patové považuji především nízkou úroveň bydlení, vysokou 

nezaměstnanost i zadluženost občanů a častou migraci sociálně slabých rodin. Není snadné se 

s tak vážnými problémy „poprat“, a proto si dovoluji poděkovat především všem, kteří se o to 

jakkoliv pokoušejí, kteří se před uvedenými problémy neuzavírají a nejsou lhostejní k životu 

svému nebo k životu druhých. Někteří z těchto lidí se stávají součástí pomocného systému, 

který rozvíjí a zdokonaluje vedení obce. Týká se nejen sociálních služeb, ale i dalších 

spolupracujících článků jako jsou terénní pracovníci obce, asistenti prevence kriminality 

domovníci aj. Každý jednotlivec tohoto systému je důležitý a vzájemná spolupráce se v roce 

2014 již dařila. 

Závěrem bych uvedla pár slov ke svým kolegům z OCSS. S velkou úctou se skláním přede 

všemi ze všech sociálních služeb. Opět jsem v tomto roce měla příležitost sledovat jejich 

profesní růst a jejich osobnostní rozvoj. Přestože se velmi často setkávají s psychicky 

náročnými osudy, tíživou administrativou, bezmocí, bojem se systémem a neustálým tlakem na 

své osobní hranice, dokáží si zachovat profesionalitu a smysl pro humor. Proto bych touto 

cestou chtěla velmi poděkovat všem kolegům z týmu za jejich práci i vzájemnou sounáležitost. 

Děkuji za jejich úsměv a odhodlání pomáhat druhým. 

Mgr. 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:    Mgr. 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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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: 

Nízkoprahové zařízení navštěvuje především mládež od 15 do 21 let, která žije v Obrnicích 

a  ve spádové oblasti obce Obrnice. Mladí lidé k nám přichází, aby řešili své problémy se 

školním prospěchem, dlouhodobou nezaměstnaností, s přáním osamostatnit se a nalézt vlastní 

bydlení, a v neposlední řadě zde trávit volný čas. S tím vším se setkáváme a pomáháme je 

nasměrovat tak, aby našli co nejlepší řešení. Při aktivizačních činnostech je motivujeme, 

povzbuzujeme a vedeme k samostatnosti, samostatnému rozhodování a ke smysluplnému 

trávení volného času.   

                

V roce 2014 bylo do služby přijato celkem 46 nových uživatelů. Zájem o využití služeb 

nízkoprahového zařízení měli i uživatelé z okolních obcí, konkrétně z Mostu a „chánovského“ 

sídliště v Rudolicích, těchto 13 zájemců bylo odmítnuto z důvodu nepříslušnosti trvalého 

bydliště na katastrálním území obce Obrnice. Ukončeno bylo 26 smluv a dohod. Důvodem 

k ukončení bylo opakované neplnění individuálního plánu (IP), dlouhodobý nezájem a dále 

změna bydliště – přestěhování do Mostu nebo návrat do Anglie. Na vlastní žádost ukončili 

smlouvu dva uživatelé, protože nastoupili do zaměstnání a neměli již čas do nízkoprahového 
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zařízení docházet.  Uživatelé byli motivováni k plnění vlastních individuálních plánů. Jde však 

o dlouhodobý proces. Své cíle si uživatelé nastavují sami, a přesto je mnohdy neplní, protože 

nemají dostatečnou vůli. Nevidí často smysl v cílech a ani ve svém životě.   Od června 2014 

jsme evidovali zvýšený zájem o uzavření dohod pod přezdívkou, tj. anonymně.  

 

Rozdělíme-li uživatele podle pohlaví, tak v roce 2014 navštěvovalo nízkoprahové zařízení 41 

mužů a 28 žen. Většina našich uživatelů byli studenti základní a střední školy nebo studující 

v  učňovských oborech. Zaměstnaných bylo 14 uživatelů, pracovali pod Obecním úřadem 

v  Obrnicích, ve firmách v Mostě nebo dojížděli za prací do průmyslové zóny Triangle u  Žatce. 

Na mateřské dovolené byla jedna uživatelka. V evidenci úřadu práce bylo 10 uživatelů, bez 

evidence na úřadě práce a zaměstnání byl pouze jeden uživatel. 

  

 

Uživatelů NZDM se také ve svém životě setkali s velmi závažnými problémy, se kterými museli 

„zápasit“. Jednalo se např. o pokusy o sebevraždu, stalking nebo bezdomovectví. Naštěstí všechny 

nepříjemnosti, které uživatele potkaly, měly dobrý konec.  

 

13%

41%

15%

31%

Přehled smluv

smlouvy uzavřené

dohody uzavřené

odmítnutí zájemci

smlouvy a dohody

ukončené

62%

20%

15%
2% 1%

Uživatelé podle oborů

studenti

pracující

nezaměstnaní evidovaní na
ÚP

nezaměstnaní bez
evidence

na mateřské dovolené
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Přehled plnění cílů 

Individuální plán uživatele je tvořen z hlavních cílů, které se rozpadají na cíle dílčí a ty pak na 

jednotlivé úkoly/kroky. Plnění individuálních plánů je vyhodnocováno průběžně, maximálně 

v tříměsíčních intervalech nebo dle potřeby. Mezi splněnými hlavními cíli převažují cíle 

směřující ke smysluplnému trávení volného času. Jedním z cílů NZDM je připravit takový 

program, aby do zařízení přišlo co nejvíce mladých lidí a byla zajištěna primární prevence. 

Nejčastěji k tomu byly využívány tzv. aktivizační činnosti - volnočasové aktivity (práce na PC, 

stolní tenis, kulečník, deskové hry, výtvarné aktivity, apod.), ale i vzdělávání (doučování, 

rekvalifikace), motivace k nalezení zaměstnání, k samostatnému bydlení a další pomoc (při 

vyřizování dokladů, DHN apod.). 

 

 

Mezi nejčastěji plánovanými cíli bylo, kromě smysluplného trávení volného času, úspěšné 

dokončení studia, zvládnutí ročníku, zlepšení prospěchu za pomoci doučování, hledání 

zaměstnání, samostatné bydlení, apod. Hlavní cíle mají dlouhodobější charakter a dílčí spíše 

krátkodobý. V grafech jsou zmíněny základní oblasti v životě uživatelů, které jsou plánem 

řešeny. 

                                   

49%

16%

15%

7%

13%

Splněné hlavní cíle

aktivizační činnosti

vzdělávání

zaměstnání

bytové

ostatní

36%

14%

26%

3%

21%

Splněné dílčí cíle

aktivizační činnosti

vzdělávání

zaměstnání

bytové

ostatní
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Přehled účastníků na akcích 

V roce 2014 proběhlo 186 akcí: jednalo se o přednášky, pracovní klub, filmový klub, dámský 

klub, šicí dílnu, turnaje a ostatní akce jako například výtvarné aktivity, psychohry a muzikál. 

Nejvíce navštěvované přednášky byly na témata partnerské vztahy a sex, sexuální prevence, 

přednášky Městské policie Most, ale také přednáška Moje hranice a pravidla a Velikonoční 

tradice.   NZDM také pořádalo několik sportovních turnajů ve stolním tenise a ve fotbale. Akcí 

se zúčastnil nejen uživatelé služeb, ale i široká veřejnost. Netradiční olympiáda a  Obrnický 

talent přilákal nejvíce lidí. Tyto akce byli pojaty tradičně a opakují se každým rokem.  Někteří 

uživatelé NZDM velmi ochotně pomáhali na akcích pořádaných pro obrnické obyvatele, a to 

jak se samotnou organizací, tak i s přípravou akcí. 

 

V následujícím přehledu uvádíme návštěvnost dvou aktivit Pracovního a Filmového klubu. 

Frekvence znamená počet setkání v daném měsíci. Pracovní klub má za cíl rozšiřovat konkrétní 

dovednosti, znalosti a schopnosti. Konkrétně: naučit uživatele efektivně hledat zaměstnání, 

pracovat s internetem a s webovými portály, naučit se zpracovat strukturovaný životopis, 

rozvíjet se v osobních dovednostech, připravit se na pracovní pohovory a zlepšit komunikační 

dovednosti, apod. Filmový klub má za cíl zprostředkovat nejen prostor na společné trávení 

volného času, ale také přirozenou formou předávat uživatelům povědomí o tzv. společenských 

normách a poskytuje pomoc při orientaci ve společenském prostředí.  

 

Pracovní klub 

   frekvence návštěvnost 

leden 10 17 

únor 7 7 

březen 10 20 

duben 6 8 

květen 4 10 

červen 4 6 

červenec 2 3 

srpen 1 1 

září 14 14 

říjen 2 2 

listopad 2 2 

prosinec 5 5 

celkem 67 95 

 

Filmový klub 

  
promítací 

dny návštěvnost 

leden 3 28 

únor 1 10 

březen 2 15 

duben 1 9 

květen 2 22 

červen 3 15 

červenec 6 65 

srpen 2 12 

září 7 68 

říjen 6 108 

listopad 3 42 

prosinec 5 49 

celkem 41 443 
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Využívané bylo také bezplatné psychologické poradenství, které měli možnost využít všichni 

uživatelé OCSS, p.o. Psychologické poradenství zajišťovala stejně jako v roce 2013 PhDr. 

Dagmar Jandová. Poradna byla nejvíce vyhledávaná v podzimních a zimních měsících a 

v závěru školního roku. Poradnou prošlo celkem 30 uživatelů služeb OCSS. Pracovníky NZDM 

bylo s psycholožkou konzultováno 14 uživatelů. 

 

Doučování v NZDM 

 

Uživatelé NZDM využívali také nabízenou pomoc s doučováním. Pracovníci NZDM 

doučovali: matematiku, fyziku, český jazyk, angličtinu, chemii, přírodopis, dějepis, 

zbožíznalství, stolničení.  Pomáhali také s přípravou domácích úkolů a seminárních prací. Jak 

se uživatelům dařilo, je vidět v přehledu níže, kde je uveden počet osob. 

Příprava na školní docházku nebo na 

zkoušku 

Doučování 14 

úspěšně složený reparát 3 

napůl složený reparát 1 

certifikát barmana 1 

úspěšně složená opakovaná zkouška 1 

zlepšený prospěch  4 

 

Novými uživateli se v roce 2014 nejčastěji stali 15letí žáci ze ZŠ v Obrnicích, kteří byli velmi 

hyperaktivní, chyběla jim pevná vůle a vůbec neměli představu o tom, co by chtěli dělat a často 

neměli ani žádný životní cíl. Uživatelé byli zpočátku bez zájmu se zapojit do jakékoli 

organizované aktivity. Měli zájem především o práci na PC a stolní tenis. Byli bez 

zodpovědnosti a ke všemu se stavěli velmi lhostejně. Jejich vyjadřovací a komunikační 

schopnosti se z větší části skládaly z několika neslušných slov. Postupně se nám je však 

podařilo vtáhnout do systému služby, našich pravidel a zapojit je i do dalších činností NZDM. 

Zaznamenali jsme výrazné zlepšení v jednání v rámci běžných pravidel slušného chování. Tito 

uživatelé se po určité době naučili komunikovat a to jak mezi sebou, tak i s pracovníky NZDM. 

Díky motivaci a pozitivním vzorům svých vrstevníků se nakonec začali zapojovat do 

organizovaných aktivit a našli si cestu i k různým rozvojovým aktivitám. 
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Přehled kontaktů a intervencí 

 

V následujícím přehledu jsou uvedena statistická data, která se týkají výkaznictví služby dle 

jejích aktivit. Aktivitou se rozumí jakákoli volnočasová nebo i vzdělávací akce. Jedná se 

o  zaznamenávání účasti uživatelů při smysluplném trávení volného času v NZDM nebo při 

vzdělávání. Kontakty a intervence jsou osobní setkání uživatele a pracovníka NZDM při 

individuální spolupráci. Poslední sledovanou pomocí jsou tzv. doprovody. 

A - Aktivita – účast na aktivitě služby (volnočasové, vzdělávací, výtvarné) 

K - Kontakt – osobní konzultace s uživatelem do 30 minut 

I - Intervence – osobní konzultace s uživatelem delší než 30 minut 

D - Doprovod – asistence při doprovodu uživatele (na úřady, k lékaři, do škol apod.) 

 

Kontakty, intervence, aktivity, doprovody 2014 

   A K I D 

leden  251 72 0 0 

únor  245 36 45 3 

březen  249 39 44 2 

duben  213 35 20 1 

květen  243 34 8 0 

červen  512 45 48 1 

červenec  730 60 58 2 

srpen  239 16 20 2 

září  568 65 30 2 

říjen  649 37 37 0 

listopad  548 27 31 1 

prosinec  643 15 29 1 

celkem  5090 481 370 15 

 

Za rok 2014 bylo uskutečněno 5956 kontaktů, intervencí, aktivit a doprovodů. Zároveň jsme 

uskutečnili 242 depistáží, což je 328 hodin v terénní práci.  
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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 povinností 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 
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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 (katastrální území obce)  

Základní činnosti:  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

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

 základní poradenství  

 

Statistické údaje: 
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Terénní programy svou specifikací pomáhají nejčastěji uživatelům při jednání s třetí stranou. 

Doprovody probíhají na různá zařízení, firmy nebo instituce. Nejvíce si uživatelé žádají 

doprovod při jednání na Úřadě práce nebo v rámci obce Obrnice. Doprovod pracovnic služby 

je pro uživatele nejen psychickou podporou, ale také pomocí při vyjednávání a komunikaci 

s úředníky. Spolupráce s uživateli probíhala ve dvou formách. První byla forma krátkodobého 

charakteru – tzv. „jednorázová pomoc“. Jednalo se nejčastěji o poradenství k určitým 

problémům nebo nasměrování na další odbornou pomoc. Druhou formou byla dlouhodobější 

spolupráce s uživateli, která vyžadovala opakovaná setkání – tzv. pomoc „na smlouvu“.  

 

 

 

Individuální plánování a přehled plnění cílů 

Cíle se nastavovaly společně s uživateli v rámci individuálního plánování. Plánování ve všech 

službách probíhalo obdobně, jak již bylo popsáno výše u služby NZDM. Hlavní cíle byly 

většinou dlouhodobé. Dílčí cíle vyplývaly z hlavních, proto měly spíše krátkodobý charakter. 

Na každý cíl navazovaly jednotlivé kroky, které měli uživatelé plnit.  

 

 

18%

82%

Celkem podpořených osob - 85

uzavřené smlouvy

jednorázová pomoc

74%

26%

Hlavní a dílčí cíle

splněné

nesplněné (+přetrvávající)
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Uživatelé, kteří žádali o pomoc v této službě, řešili nejčastěji problematiku spojenou 

s financemi. Velmi často se nacházeli v těžké životní situaci, kdy se ocitli bez peněz, 

zaměstnání a v některých případech i bez bydlení. V terénních programech si nejčastěji žádali 

o pomoc při vyřizování dávek státní sociální podpory a dávek hmotné nouze. Druhou 

nejžádanější pomocí bylo zmapování a zorientování se v dluhové problematice. Vysoká 

zadluženost je negativním trendem této doby. Naším cílem bylo pomoci lidem s vytvořením 

přehledu všech jejich dluhů a zároveň nabídnout určité možnosti řešení, které by vedly 

k oddlužení. Uživatelé služeb byli motivováni k zodpovědnému přístupu nejen ke své současné 

situaci, ale i ke své budoucnosti. Zodpovědným přístupem se rozumí aktivní zapojení vlastních 

sil k tomu, aby člověk vedl řádný život a udělal vše pro to, aby se zlepšila jeho životní úroveň. 

Ke zlepšení životní úrovně také patří vymanění se z dávkového systému a zapojení se do 

pracovního procesu. Jedním z dalších oblastí pomoci bylo např. hledání uplatnění na trhu práce. 

V následující tabulce je přehled oblastí hlavních cílů a také jejich efektivita při plnění. Nutno 

podotknout, že cíle ve všech oblastech jsou často nesnadné a dlouhodobé. Kvalitní pomoc při 

jejich nastavování je velmi podstatná. Za každým splněným cílem je vůle a úsilí uživatelů za 

podpory a pomoci pracovníků služby. 

 

Kontakty a intervence 

Sociální práce v Terénních programech je statisticky zaznamenávána do tzv. kontaktů, 

intervencí a aktivit.  

Kontakt – je osobní setkání s uživatelem trvající minimálně 10 minut a maximálně 30 minut 

Intervence – je osobní kontakt s uživatelem trvající déle než 30 minut 

Aktivita – je pořádaná vzdělávací nebo společenská akce pro více jak 1 uživatele, např. 

přednáška, rukodělné a výtvarné akce, tematická tradiční posezení, apod. 

54

33

16

13

21

2

17

8

3

8

Vyřízení dávek

Dluhová oblast

Bytová oblast

Pracovní oblast

Jiné (komunikace s institucemi)

Hlavní cíle

nesplněno

splněno
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V roce 2014 se Terénní programy také prezentovaly na veřejnosti pravidelným setkáváním 

s občany Obrnic. V jarních a letních měsících byl jednou týdně provozován tzv. „stánek“ přímo 

v sídlišti na pevně daném místě a v pevně daném čase, občané tak měli zjednodušenou možnost 

oslovit pracovnice přímo na ulici. Tato aktivita pomohla nejen při kontaktu s potřebnými lidmi, 

ale pomohla také prezentovat veškeré aktivity OCSS.  

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

3. Odborné sociální poradenství "OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA" 

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

podpory a pomoci lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, 

a jejich sociální či zdravotní stav je omezuje natolik, že nejsou schopni vše vyřešit vlastními 

silami. OSP 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. 

57%29%

14%

Počet kontaktů a intervencí (celkem 435)

počet kontaktů

počet intervencí

počet aktivit
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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 povinností 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 

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 
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 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: 

 

V poradně se taktéž setkáváme s jednorázovou pomocí a forma pomoci je obdobná jako 

v  Terénních programech. Nejčastějšími oblastmi v poradenství byly také finanční a pracovní 

problémy. Podpořených osob v roce 2014 bylo celkem 131.  

 

Kontakty a intervence 

31%

69%

Podpořené osoby

aktivní smlouvy

jednorázová pomoc
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Sociální práce v poradně se statisticky zaznamenávala stejně jako v ostatních službách do tzv. 

kontaktů a intervencí, atd. Sociální služby Terénní programy a Odborné soc. poradenství 

zajišťují stejné pracovnice a i charakter pomoci se v obou službách prolíná.  

Kontakt – je osobní setkání s uživatelem trvající minimálně 10 minut a maximálně 30 minut 

Intervence – je osobní kontakt s uživatelem trvající déle než 30 minut 

Aktivita – je pořádaná vzdělávací nebo společenská akce pro více jak 1 uživatele, např. 

přednáška, rukodělné a výtvarné akce, tematická tradiční posezení, apod. 

 

 

 

Aktivit proběhlo v roce 2014 celkem 5. Ve dvou případech se jednalo o vzdělávací akce pod 

vedením Policie ČR (na téma bezpečnosti) a lektorky z dluhové poradny v Janově (na téma 

dluhové poradenství). V dalších případech se nejen uživatelé služeb, ale i veřejnost, společně 

s pracovníky sešli při tradičních posezeních v období Velikonoc a Vánoc. Setkávání probíhala 

vždy ve velmi přátelském duchu a příjemné atmosféře. 

  

Poradna poskytovala také již tradičně bezplatné právní poradenství s JUDr. Betlamovou. 

Nejčastějšími tématy poradenství byly dluhy, s tím spojené exekuce a osobní bankroty. V tomto 

71%

29%

0%

Kontakty, intervence, aktivity

kontakty

intervence

aktivity
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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 před vánočními svátky 

opět zrealizovala přednášku na téma „zbytečné předvánoční dluhy“. Dalšími oblastmi, 

konzultovanými s právničkou, bylo bydlení (nekalé praktiky vlastníků bytů, špatné vyúčtování, 

kontrola platnosti smluv, apod.) a občansko-právní spory. Celkem bylo právního poradenství 

využito pro 31 uživatelů. 

 

 

Individuální plánování a přehled plnění cílů 

Uživatelé si, stejně jako v ostatních službách, nastavují nejprve hlavní cíl/e. Většinou se jednalo 

o pomoc při řešení finanční oblasti – dluhy, dávky, apod. Dílčí krátkodobé cíle jim pomáhají 

k dosažení cílů hlavních.  V rámci dílčích cílů se nejčastěji řešila komunikace s ÚP Most, tj. 

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

sepsání žádostí o splátkový kalendář, apod. 

V roce 2014 se nám podařilo naučit některé uživatele řádně platit nájemné a další s tím spojené 

poplatky za bydlení, které pro ně před tím nebyly tak podstatné. Uživatelé si uvědomili 

povinnost řádného placení povinných poplatků za bydlení a tím se naučili nemít dluhy na 

nájemném. Díky tomuto zodpovědnému přístupu mohli získat opakovaný nárok na tuto dávku 

a dále se již nezadlužili. Další prioritou služby bylo pomoci uživatelům vymanit se z dávkového 

systému pomocí získání pracovního uplatnění. Uživatelům jsme předávaly informace o volných 

pracovních místech na trhu práce, o možnostech zvyšování kvalifikace nebo o uplatnění v rámci 

projektově dotovaných pracovních pozic. V tomto směru byl naším největším partnerem Úřad 

práce v Mostě, jehož pracovnice nám velmi pomohly. 

61%

39%

Počet konzultací ve vztahu ke službám OCSS

odborné sociální poradenství

sociálně aktivizační služba
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Obecně lze konstatovat, že uživatelé se s naší pomocí učí novým dovednostem a jejich cíle se 

podařilo z větší části naplnit. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

4. 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 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  
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 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  

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  
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24%

7%

10%

Přehled  účasti účastníků na akcích SAS 2014

uživatelé

 Základní poradenství  

Statistické údaje: 

Mezi podpořené osoby  v SAS  patřili opět nejen ti, kteří uzavřeli smlouvu o poskytování 

sociální služby, ale  také všichni, kteří požádali o jednorázovou pomoc (31 osob). V roce 2014 

se uzavřelo celkem 27 smluv (1 smlouva = 1 rodina), v rámci těchto 27 smluv se jedná o pomoc 

46 dospělým a 88 dětem.   

 

V těchto součtech byly zahrnuty také obnovené smlouvy a převzaté rodiny z jiných služeb 

OCSS. Pomoc v této službě byla především zaměřená na komplexní uchopení problémů celé 

rodiny, a proto bylo třeba zapojit do spolupráce všechny zúčastněné. Spolupráce s uživateli byla 

obtížná. 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 

SAS také kromě individuálních konzultací nabízí aktivizační setkávání rodin. V roce 2014 

se  uskutečnilo celkem 43 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. Oproti roku 2013 byl patrný nárůst 

zájmu našich uživatelek, který byl v roce 2014 větší než zájem veřejnosti.  

 

47%

53%

Podpořené osoby

aktivní smlouvy

jednorázová pomoc
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Kontakty a intervence 

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

platí stejná specifikace kontaktů a intervencí jako v předchozích službách. V SAS byly 

uživatelky také doprovázeny na úřady, soudy, Úřad práce i jiné instituce, přičemž jim byla 

poskytnuta pomoc při vyjednávání a hájení jejich práv a zájmů. Celkem bylo poskytnuto 643 

kontaktů a intervencí, včetně doprovodů a aktivit. 

 

Aktivitou se rozumí výtvarné, rukodělné, hudební nebo sportovní akce. Těchto akcí se může 

zúčastnit i více rodin najednou. Využívali jsme nejen prostory naší vybavené herny, ale i 

venkovní hřiště. Mezi oblíbené aktivity patřily především venkovní sportovní soutěže na hřišti, 

hudební dílna (viz foto níže) a výtvarné tvoření. 

37%

14%

44%

5%

Přehled přímé péče 

Intervence

Aktivita

Kontakt

Doprovod
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Speciální pedagog - poradenství 

Také v roce 2014 pokračovala spolupráce se speciálním pedagogem Mgr. Blankou 

Oborníkovou. Celkem se uskutečnilo 41 setkání a do spolupráce se zapojilo celkem 8 rodin (tj. 

33 dětí). Většinou se jednalo o rodiny s hyperaktivními dětmi s poruchami chování a učení. 

Aktivita rodičů byla  v této oblasti chápana jako velmi zodpovědný přístup k výchově 

nezletilých dětí a byla součástí individuálního plánu. Každá rodina, která chtěla skutečně svou 

situaci zlepšit a uvědomila si nutnost především svého aktivního přístupu, byla od pracovnic 

SAS motivována a také odměňována. Odměny byly poskytovány formou drobného oblečení 

nebo hraček pro děti.  

Plnění cílů 

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

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

spolupráce, kdy bylo potřeba zlepšit jejich finanční situaci zajištěním sociálních dávek. Velmi 

často jsme se setkávali s rodinami na hranici chudoby a s hladověním dětí i dospělých. 

V několika případech bylo také nutné situaci rodin konzultovat se sociálními 

pracovnicemi OSPOD. 
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Problémy, se kterými k nám naši uživatelé přicházeli, můžeme rozdělit do těchto oblastí: 

Bytová – problémy s bydlením, hledání bydlení, výměna bytu, vyhledáním náhradního bydlení 

(např. ubytovny nebo azylového domu) 

Dluhová – dluhy rodin, splátkové kalendáře, komunikace s exekutory, věřiteli a také 

s Protidluhovou poradnou 

Výchovná – problémy týkající se výchovy dětí, aktivizační činnosti, doučování, speciální 

pedagog, volnočasové aktivity 

Komunikace s úřady a institucemi – asistence při komunikaci uživatele a instituce, pomoc 

při vyřizování osobních dokladů a jiných důležitých dokumentů 

Zaměstnanost – vyhledávání pracovních nabídek, tvorba životopisů, efektivní vyhledávání 

práce, vzdělávání se a pomoc s rekvalifikací 

Ostatní – řešení dávek SSP a HN, doprovázení uživatele na ÚP, sepisování žádostí, návrhů, 

prohlášení a dopisů. Pomoc právníka a psychologa, zajištění lékařských zpráv. Podpora a 

motivace uživatele. Žádosti o dávky státní soc. podpory nebo dávky hmotné nouze. 

46%

54%

Hlavní a dílčí cíle - celkem 249

splněné

nesplněné

(+přetrvávající)
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Z grafických přehledů je zřejmé, že uživatelé služby využívají nejvíce oblasti komunikace, 

bydlení, dluhy a výchovy.  

Největší zájem je o řešení problémů v oblasti „ostatní“ – kam patří především doprovody, 

řešení dávek, domácí rozpočty, bezplatné poradenství psychologa a právníka, rozvody, 

majetková vyrovnání apod. Nejvíce si uživatelé nejsou jisti, jestli např. na Úřadě práce pochopí, 

co od nich referentka konkrétně požaduje. Obavy byly především z toho, zda jí budou rozumět 

a zda jim vše vysvětlí tak, aby to pochopili. U sepisování různých návrhů u soudu jsme 

pomáhali s popisem situací, které jsme již v předstihu stačili s uživatelem probrat. Uživatelé 

byli po té u soudu klidnější a naše přítomnost pro ně byla i psychickou podporou. 

V oblasti komunikace se jednalo především o komunikaci elektronickou a telefonickou, kde 

jsme společně s uživatelem vyjednávaly postupy při řešení různých problémů. Někteří naši 

uživatelé nebyli příliš komunikačně a počítačově zdatní a někteří, bohužel, byli negramotní 

(neuměli číst ani psát). 

Setkali jsme se s tím, že když k nám rodina přišla požádat o pomoc a spolupráci, neměla 

v pořádku, nebo jim zcela chyběly, základní doklady – OP, rodné listy, průkazy zdravotních 

pojišťoven. Někteří vůbec nevěděli, u jaké zdravotní pojišťovny jsou pojištěni a dokonce jsme 
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se setkali i s tím, že byl každý člen rodiny pojištěn u jiné zdravotní pojišťovny. Naše pomoc 

spočívala v uspořádání a zajištění základní rodinné dokumentace jednotlivých členů rodiny. 

Oblast bydlení – Obrnice jsou vyloučenou lokalitou a vnímáme zde tu skutečnost, že se sem 

přestěhovávají nové a nové rodiny. Důvody přistěhování se do Obrnic jsou různé, nejčastěji 

jsme se setkaly s následujícími: špatné vztahy s nájemníky, neplacení nájemného, neplacení 

záloh na energie, neobyvatelnost bytů (zničené zařízení, štěnice, byty bez energií). Většina 

přistěhovaných rodin se domnívala, že v Obrnicích je bydlení snad jednodušší než v jiných 

krajích, ale ve většině případů se velmi rychle projevilo, jaký to byl omyl. Neuvědomovali si, 

že povinnost platit nájemné a poplatky za bydlení s tím spojené, bylo tím základním, co musí 

dodržovat. Uživatelé se nám v průběhu poskytování sociální služby stěhovali také z místa na 

místo. S tím byla však spojena spousta problémů a komplikací – změna trvalého pobytu, změny 

dokladů, komunikace s majiteli bytů, převody dětí do škol a školek. Značné problémy měly 

také rodiny, které se přistěhovaly z Anglie a nebyly schopny naším úřadům doložit zdroje 

obživy v zahraničí. Dluhy, které za bydlení pak uživatelé na svých bývalých bydlištích 

zanechali jsme nuceni řešit v oblasti „dluhové“ – a tyto částky byly velmi vysoké.  

Rodiny, které nebyly schopny, ani s naší pomocí, řešit své problémy s bydlením, odešly za 

novým bydlením k příbuzným nebo do azylových domů či ubytoven nebo si našly zcela nový 

byt. Jejich problémy se opakovaly a postupem času mají tendenci se stupňovat. 

Oblast výchovy – tato oblast byla také obsáhlá. Řadíme sem spolupráci s OSPOD v Mostě, 

spolupráci se speciálním pedagogem, jednání v rámci pěstounské péče, apod. Dále sem patří 

aktivity služby: doučování, volný čas a akce jednorázového charakteru. V rámci služby 

pořádáme činnosti pro celé rodiny, ale opakovaně se nám stalo, že se rodičům na akci nechtělo 

a posílali k nám děti samotné. Tuto možnost však SAS nenabízí. Cílem služby je pracovat 

s celou rodinou, tj. práce s dětmi musí být vždy za účasti rodiče. Někteří rodiče často 

zapomínali na smluvené schůzky, na společná setkání i na plánované akce. Nebyli schopni 

dodržovat vzájemně domluvená pravidla a bylo velmi těžké je tomu učit. Vzhledem k výše 

uvedeným problémům spolupráce jsme si o to více vážili všech, kterým se dařilo své cíle 

naplňovat  a spolupráce s nimi skutečně vedla k pozitivním změnám v jejich životě. 
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Pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí  

V září 2014 bylo naší službě Krajským úřadem Ústeckého kraje – odborem sociálních věcí 

uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD). 

 Pro organizaci to znamenalo: 

 vyhledávat děti, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (ohrožené děti) 

 pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 

o  dítě 

 pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 

 realizovat činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházet jejich 

vzniku 

V období do konce roku 2014 služba začala „zkušebně“ pracovat v rámci pověření k výkonu 

SPOD. Byla uskutečněna první setkání s odborem sociálně právní ochrany dětí v Mostě a 

stanoveny postupy a spolupráce při řešení problematických rodin, ve kterých bylo ohroženo 

zdraví a vývoj dětí.  

Z pověření k výkonu SPOD pro organizaci vyplývá také vyhledávání dětí, na které se sociálně-

právní ochrana zaměřuje. Toto prování zaměstnanci SAS pravidelně na svých denních 

depistážích, kde tyto ohrožené děti vyhledávají.  

Přednášky a kurzy zatím nebyly v roce 2014 realizovány a to z časových důvodů. 

V rámci pověření SPOD organizace pořádá činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými 

vlivy a předcházení jejich vzniku. Za sledované období bylo uskutečněno celkem 9 akcí.  
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Činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku: 

Datum konání 

akce Název akce uživatelé 

děti 

uživatelů veřejnost 

děti 

veřejnosti 

1. 10. 2014 Barevní dráčci 2 5 1 1 

8. 10. 2014 Podzimní procházka 1 5 1 0 

15. 10. 2014 Podzimní dekorace 2 6 1 0 

22. 10. 2014 Soutěžní odpoledne 1 1 0 1 

5. 11. 2014 Hrajeme si na divadlo 1 5 1 4 

12. 11. 2014 Šnečí závody 1 5 1 1 

3. 12. 2014 Hrátky s čertem 3 3 0 1 

10. 12. 2014 

Vánoční dekorace a 

přáníčka 4 8 1 2 

16. 12. 2014 

Veselé vánoce - 

soutěžní odpoledne 5 11 1 1 

Celkem 9 akcí 20 49 7 11 
 

Za toto období jsme pracovali celkem se 6 rodinami a 17 dětmi: 

Časový úsek 

10 – 12/2014 

Počet 

dětí 
Obsah pomoci 

Rodina č. 1 1 Svěření do výchovy jiné osoby 

Rodina č. 2 2 
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 

souvisejících s péčí o dítě 

Rodina č. 3 6 
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 

souvisejících s péčí o dítě 

Rodina č. 4 1 Svěření do výchovy jiné osoby 

Rodina č. 5 4 
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 

souvisejících s péčí o dítě 

Rodina č. 6 3 Návrat z ústavní výchovy 

Za toto krátké období byla spolupráce odboru SPOD Most a službou SAS shledána velmi 

užitečná a v lokalitě Obrnice velice potřebná. Služba SAS je na rok 2015 připravena efektivně 

spolupracovat s odborem SPOD a pomáhat tak rodinám, které pomoc budou potřebovat.  

Aktivity OCSS 

 

OCSS zorganizovalo i v tomto roce mnoho akcí pro veřejnost (přednášky, posezení, apod.) a 

opět byla vyhodnocena jako největší akce „Cesta do pohádky II. – Pirátská cesta“, která 
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proběhla v létě a jejím záměrem byla, kromě zábavy pro děti i dospělé, především prezentace 

sociálních služeb OCSS. Zaměstnanci, ale i další pomocníci, vytvořili celkem 9 stanovišť 

s drobnými veselými úkoly, jejichž splnění přineslo zúčastněným průkaz piráta a sladké a 

veselé odměny. Zapojeni byli opět hasiči s ukázkou hasičského zásahového vozu a o.s. 

Duhovka se svými tanečními výstupy. Součástí programu byla ukázka výcviku služebních 

policejních psů se svými psovody. Děti měly dokonce možnost se po té s policisty a jejich psi 

vyfotit a prohlédnout si policejní výbavu. 

              

Do této akce již byli zapojeni také uživatelé z NZDM a také partnerská soc. služba Dům na půl 

cesty se svými uživateli. Všichni pro nás byli značnou organizační oporou.  

    

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Hospodářská bilance za rok 2014 

NÁKLADY                                                                                                      v Kč 

Spotřeba materiálu (nákup drobného vybavení, pomůcky na aktivitu,  
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hygienické potřeby, kancelářské potřeby) 123.056,06 

Spotřeba energie 140.604,00 

Cestovné – doprovody 3.895,00 

Služby (právní, telefonní a bankovní poplatky, odpady, internet, servis) 283.186,09 

Vzdělávání – supervize, semináře, kurzy 33.071,00 

Mzdové náklady 2.837.709,00 

Zdravotní a sociální pojištění 922.644,00 

Jiné sociální pojištění 11.398,29 

Zákonné sociální náklady 27.147,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 124.464,60 

Ostatní náklady z činnosti (pojištění) 5.304,00 

Celkem 4.512.479,04 

 

VÝNOSY                                                                                                          v Kč 

Dotace obce 4.562.000,00 

Ostatní výnosy (úroky) 7,76 

Celkem 4.562.007,76 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK                                                               49.528,72 Kč 

 

 

 

 

Výhled – plán na rok 2015 

Naším nejdůležitějším cílem organizace pro rok 2015 bude stále 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. 
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Dalším velmi podstatným cílem pro rok 2015 bude zajištění financování všech sociálních 

služeb po ukončení projektu Šance pro komunitní život v Obrnicích III., což bude v září 2015. 

Pevně věříme, že výstupy z projektu, který začal v roce 2013 a skončí v roce 2015, budou 

natolik prokazatelnými statistickými daty, která vedení obce Obrnice utvrdí v tom, že zřízení 

sociálních služeb bylo efektivní a potřebné. 

Spolupracující partneři s OCSS 

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,  VOŠ 

Most, Agentura pro soc. začleňování Praha, UJEP, BFZ, 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. 

Kde nás najdete: 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“  

- Obrnice, Mírová č. 229 (nový areál za poštou) 

 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 (panelový dům u kotelny)  

 

 

Kontakty: 

Statutární orgán a ředitel organizace: 

Mgr. Matějovicová Lucie 

Tel.: 608 774 366 

E-mail: matejovicova@ocss.cz 
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Skype: obrnickecentrumss 

Facebook: OCSS Obrnice 

 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ 

Mgr. 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 

 

 


