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V Obrnicích v současné době vrcholí přípravy na otevření nového Obrnického centra sociálních
služeb, k němuž by mělo dojít v průběhu dubna. Zdejších 1 150 sociálně znevýhodněných občanů,
žijících zejména ve vyloučených lokalitách Velké a Malé sídliště, tak již nebude muset dojíždět do
Mostu a bude moci využívat hned tří sociálních služeb přímo v místě svého bydliště.
Prozatímní sídlo Obrnického centra sociálních služeb
Všechny tři sociální služby, tedy nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vulkán, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Olivín a terénní programy Spolu v ulicích, budou zpočátku
sídlit v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit v Mírové ulici (na fotografii), postupně
se však přestěhují do zrekonstruovaných prostor přímo ve vyloučených lokalitách.
Vulkán bude poskytovat obdobné služby jako mostecké Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve
věku 15–26 let, s nímž by v budoucnu rád navázal spolupráci. „Obrnická mládež získá alternativu k
současnému rizikovému a pasivnímu trávení volného času. Nízkoprahové zařízení jim poskytne
podmínky pro to, aby se mohli vymanit ze sociálního znevýhodnění a případných negativních vlivů
svých rodin a nejbližšího okolí a dospět k lepší a nezkreslené orientaci v životě a ve společnosti,“
uvedla pro Mostecké listy ředitelka zařízení Lucie Matějovicová.
Nízkoprahové zařízení bude poskytovat terénní i ambulantní služby. Stejně jako v případě dvou
zbývajících sociálních služeb bude mezi jeho výhody patřit zejména maximální dostupnost, jak co
se týče umístění a dlouhé otevírací doby, tak vzhledem k bezplatnosti poskytovaných služeb. Klienti
zde budou moci nejen smysluplně trávit volný čas, ale rozšíří své znalosti a dostane se jim rady i
pomoci při zvládání obtížných životních situací, ať již při komunikaci s úřady nebo při hledání
pracovního místa.
Druhou sociální službou bude rodinné centrum Olivín, jehož hlavním úkolem bude zlepšit situaci
sociálně znevýhodněných rodin žijících ve vyloučených lokalitách. „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,“ vysvětluje hlavní poslání nové služby
Lucie Matějovicová. „Naším cílem je, aby rodiny plnily své základní funkce, jak ve vztahu k dětem,
tak ve vztahu k celé společnosti,“ doplnila.
Oproti Vulkánu i Olivínu bude služba Spolu v ulicích koncipována pouze jako terénní, zaměří se na
aktivní vyhledávání možných uživatelů přímo v jejich přirozeném prostředí. „Cílem této služby
bude zmírňovat rizikové a sociálněpatologické chování obyvatel Velkého a Malého sídliště v
Obrnicích, přispět k jejich vymanění se z životní krize a podporovat u nich změnu vedoucí k
plnohodnotnému osobnímu rozvoji. Po přestěhování do nových prostor bychom rádi v rámci této
služby založili i poradnu, která by se specializovala zejména na pracovní a finanční poradenství,“
přiblížila základní poslání této služby Lucie Matějovicová.
Příspěvková organizace Obrnické centrum sociálních služeb, jež bude mít celkem deset
zaměstnanců, vznikla v říjnu loňského roku v rámci projektu Šance pro komunitní život v Obrnicích
III, který je součástí dlouhodobého Strategického plánu sociálního začleňování v Obrnicích.
Provoz centra bude až do roku 2015 hrazen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Více
informací k jednotlivým službám a k provozní době centra získáte na webových stránkách
www.ocss.cz. (dun)
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