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Úvodní slovo  

www.ocss.cz 
 

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  

minulý měsíc jsme se rozhodli náš měsíčník nevydávat, neboť stále dobíhala vládní opatření, která nám ne-

umožňovala vytvářet pro uživatele našich služeb akce, o kterých by stálo Vás informovat. Až červenec nám 

umožnil vrátit se do režimu, na který jsme všichni zvyklí. V době psaní tohoto úvodníku se bohužel opět 

musíme přizpůsobovat novým hygienickým opatřením, která byla v Ústeckém kraji zavedena. Proto do 

tohoto čísla ani nezařazujeme klasický plán akcí na další měsíc, který budeme pravidelně umisťovat na náš 

facebook, webové stránky a vývěsní tabule. Snad se situace nebude vyvíjet špatným směrem a všichni si 

užijeme druhou polovinu prázdnin tak, jako v letech předkoronavirových.  

Co se u nás mezitím stalo nového? Bohužel jsem se museli rozloučit s naší kolegyní z nízkoprahového zařízení 

Simonou Balážovou, která se rozhodla svou profesní kariéru budovat v jiném zařízení sociálních služeb. Její 

osobní rozloučení si můžete přečíst na další straně. Všichni v organizaci jí přejeme jen to dobré, mnoho 

nových úspěchů, rodinné pohody, lásky a především zdraví.  

Závěrem bychom rádi poděkovali společnosti Sev.en Energy, která naší organizaci v červenci poskytla za 

symbolickou 1 korunu 5 počítačů a stejný počet monitorů. Uživatelé, kteří využívají nízkoprahového zařízení, 

je hned po zapojení řádně odzkoušeli a vše fungovalo jako na drátkách. MOC DĚKUJEME! 
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Pracuji v klubu už pár let a bylo by 

ode mě nefér, kdybych vás – moje 

dětičky (uživatele) neinformovala 

o svém rozhodnutí. Od 1. července 

už nebudu součástí týmu 

nízkoprahu.  

Když jsem před sedmi lety 

v organizaci začínala pracovat, 

nebyla jsem příliš zkušený 

pracovník. Věděla jsem ale, že je to 

práce, kterou chci opravdu dělat. 

Po celou dobu svého zdejšího 

působení jsem pracovala s radostí 

a nadšením. Moc si vážím šance, 

kterou jsem dostala a důvěry, 

kterou ve mě paní ředitelka vložila. 

Nejvíce si však vážím jejího 

lidského přístupu a soucitu.  

Pracovala jsem s kolegy, kteří mě 

toho moc naučili a se kterými jsem 

si rozuměla po lidské i pracovní 

stránce. Našla jsem u nich 

pochopení, stali se mi velkou 

oporou, skvěle jsme se doplňovali, 

v horších i lepších časech jsme se 

dokázali společně zasmát,  

ale i řešit nepříjemné situace. Zkrátka parta, jak má být.  

Nejkrásnější bylo ale pozorovat, jak rostete, měníte se, posouváte se dál. Naplňovalo mě to obrovskou 

radostí a pýchou.  Musím říci, že jsem se naučila spoustu věcí nejen od svých kolegů, ale také hlavně od vás, 

„dětí“. Jste skvělými učiteli a já si pamatuji každého z Vás. Každý úsměv, každou slzu, dobrou i špatnou 

náladu, každou akci. Vážím si toho, že jste mi dovolili sdílet s vámi radost z vašich úspěchů, ale také smutek 

v těžkých chvílích. Vážím si důvěry, kterou jste ke mně měli.  „Práce“ s vámi mě velmi těšila a naplňovala mě. 

Pokud jsem někdy udělala chybu, věřte, že jsem vždy jednala podle nejlepšího vědomí a svědomí. Věřte mi, 

že volba odejít z organizace pro mne byla velmi těžká. Moc mě mrzí, že tu s vámi už nebudu. Ráda bych Vám 

všem chtěla říct, abyste se nikdy nenechali odradit od svých cílů a přání, nevzdávali se a věřili si. Z celého 

srdce vám přeji mnoho štěstí – štěstí na lidi, práci, zaměstnavatele, štěstí při studiu.  

Odchodem, ale nic nekončí a v klubu vás budu navštěvovat, ať se Vám to líbí nebo ne.       

http://www.ocss.cz/
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Odborné sociální poradenství „Obrnická sociální poradna“ (OSP) 

Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změní 
 

„Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé 

o tuto dávku státní sociální podpory budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, 

se kterými žijí ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/lky či nezletilé nezaopatřené děti. Nikoli tedy už 

jen osoby, které mají v daném bytě trvalý pobyt. Klient musí nově vyplnit, kromě trvalého pobytu a adresy 

pro doručování, také informaci o tom, kde skutečně žije. V části B pak už nebude uvádět jména těch, kteří s 

ním mají v bytě pouze hlášený trvalý pobyt, ale uvede všechny osoby, které s ním v domácnosti skutečně žijí. 

Další velkou změnou je fakt, že zaměstnanci Úřadu práce ČR mají v rámci hodnocení nároku na dávku 

oprávnění vykonat v předmětném bytě šetření v místě. Cílem tohoto opatření je zjištění všech skutečností 

rozhodných nejen pro vznik nároku na dávku, ale také určení její výše. Šetření budou moci zástupci ÚP ČR 

vykonat po předchozím souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky nebo společně posuzovaných osob.  

V tomto ohledu je třeba upozornit na to, že zástupce Úřadu práce ČR se vždy při výkonu šetření v místě 

prokáže příslušným služebním průkazem i zvláštním oprávněním, které vydává krajská pobočka Úřadu práce 

ČR.“                                                                                                                                                                                     Zdroj: https://www.mpsv.cz/  

Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 

 
Malování křídou 
02. 07. 2020 

Hned první červencový čtvrtek proběhla po uvolnění 

vládních opatření proti šíření koronaviru akce s názvem 

„Malování křídou“.  

Děti, které dorazily, se hned chopily kříd a začaly 

malovat. Přidalo se k nám i pár dětiček z okolí. Téma 

bylo libovolné a každý obrázek byl ohodnocen sladkou 

odměnou. Děti se u toho bavily, vyprávěly, co budou 

dělat o prázdninách a jaké měly vysvědčení.  

Akce se vydařila, byla příjemná i velmi klidná a vypadalo 

to, že se všem moc líbila. Sluníčka, domečky, auta nebo 

motýlci teď zkrášlují cestu do kanceláře SASky. 

http://www.ocss.cz/
https://www.mpsv.cz/
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

 
Tvorba vlastního zápisníků 
08. 07. 2020 

Po dlouhé době jsme po ukončení preventivních opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví mohli udělat 

nějakou společenskou akci. Rozhodli jsem se pro tvoření 

vlastního originálního zápisníku z pěnové gumy a třpytek. 

Však posuďte sami.          

Kdo si hraje, nezlobí 
14. 07. 2020 

Tentokrát jsme se v nízkoprahu pustili do hraní 

společenských her a o zábavu nebyla nouze. U Twisteru 

jsme protáhli tělo a pořádně se zasmáli. Hry Activity  

a Alias zase podpořily rozvoj pohotových reakcí, ale také 

schopnost slovního i mimoslovního vyjadřování. Yes! 

http://www.ocss.cz/
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

 
Střelba ze vzduchovky 
20. 07. 2020 

Hned na úvod poznámka. Během akce nebyl nikdo zraněn. :)  

Poprvé jsme s našimi uživateli vyzkoušeli střílet ze vzduchovky. Akce probíhala za předem nastavených 

přísných bezpečnostních pravidel, se kterými byli všichni účastníci akce řádně seznámeni, stejně jako s tím, 

jak se vzduchovkou správně zacházet. Uživatelé vzduchovku dostali vždy až v připravené poloze a nabíjení 

prováděl pouze zaměstnanec NZDM. Za porušení bezpečnostních pravidel byly nastaveny přísné tresty. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

 
Turnaj ve fotbale 
22. 07. 2020 
 

Na hřišti Základní školy jsme 

naplánovali turnaj ve fotbale. Dorazilo 

15 lidí, proto jsme utvořili dva týmy. 

Mohlo se střídat hokejově, takže na 

hřišti každý dostal svou porci minut. 

Tento fotbálek byl takový trénink na 

turnaj, který se uskuteční 26. 8. 2020. 

Měli by na něj dorazit i týmy z jiných 

měst a organizací. 
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Muži „A“ 
 

V srpnu by se měly rozběhnout všechny amatérské soutěže v České republice. Pokud tedy nepřijdou nová 

zpřísněná pravidla, která by měla co dočinění s nárůstem nakažených nemocí Covid-19. Obrnice se přihlásily 

do 1. B třídy, stejně jako minulý rok, jelikož nikdo nepostupoval, ale ani nesestupoval. Pouze TJ Slovan Vejprty 

se nepřihlásily, tak šance zahrát si 1. B třídu využil tým SK Strupčic. 

 
Rozpis zápasů 

 
1. kolo 

Sobota 22. 8. 2020 10:00 

TJ SOKOL Obrnice – SK Strupčice 

2. kolo 

Sobota 30. 8. 2020 10:30 

SFK Meziboří - TJ SOKOL Obrnice  

3. kolo 

Sobota 5. 9. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - TJ Baník Osek  

4. kolo 

Sobota 12. 9. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice – FK Vroutek 

5. kolo  

Neděle 20. 9. 2020 16:30 

TJ Baník Ohníč - TJ SOKOL Obrnice 

6. kolo 

Sobota 26. 9. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice – TJ Nové Sedlo 

7. kolo 

Sobota 3. 10. 2020 12:30 

FK Blažim - TJ SOKOL Obrnice 

 

 

 
8. kolo 

Sobota 10. 10. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice – SK FK Chlumčany 

9. kolo 

Sobota 17. 10. 2020 12:00 

TJ Sokol Březno - TJ SOKOL Obrnice 

10. kolo 

Sobota 24. 10. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice – TJ Krásný Dvůr 

11. kolo 

Sobota 31. 10. 2020 10:30 

FK Duchcov - TJ SOKOL Obrnice 

12. kolo 

Sobota 7. 11. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - TJ Tatran Podbořany 

13. kolo 

Sobota 14. 11. 2020 10:00 

TJ Sokol Lenešice - TJ SOKOL Obrnice 

14. kolo 

Sobota 21. 11. 2020 10:30 

TJ SOKOL Obrnice – TJ Soko Údlice 

15. kolo 

Sobota 29. 11. 2020 13:30 

TJ Kopisty - TJ SOKOL Obrnice

http://www.ocss.cz/
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Křížovka 
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Zdroj: http://www.poruchypameti.cz/hry/krizovka/ 
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