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HARMONIE TŘETÍHO VĚKU
Vážený čtenáři
Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková
organizace (dále jen MSSS v Mostě – p. o.), je příspěvkovou organizací statutárního města Mostu. Je zřízena na
dobu neurčitou. Aktuální znění zřizovací listiny účinné od
1. října 2014 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Mostu
č. 709/29/2014 ze dne 25. září 2014.

velkými investičními akcemi, např. se jednalo o vybudování rampy pro bezbariérový vstup do zahrady v objektu
DpS Jiřího Wolkera 404, dále rekonstrukci 3 kusů bytových jader tamtéž, rekonstrukci 4 kusů bytových jader
v objektu DpS Antonína Dvořáka 2166, zateplení poslední
části fasády v objektu PpS Albrechtická 1074, zateplení
fasády a střechy v objektu jeslí
a denního dětského rehabilitačního stacionáře, ul. Fr. Malíka 973.

V časopise se dozvíte základní
údaje o všech deseti registrovaných sociálních službách. Mimo
režim sociálních služeb dále zajišťuje MSSS v Mostě – p. o., v rámci
hlavní činnosti, provoz tří penzionů
pro seniory a střediska denní péče
o děti do tří let věku.
Aktuálně máme 291 zaměstnanců
a jsme organizací s převážně ženským personálem.
V letošním roce si naše organizace připomněla 30. výročí svého
vzniku. A díky zřizovateli jsme
výročí mohli oslavit i relativně
Ing. Markéta Stará při 23. ročníku akce Letní setkání seniorů MSSS v Mostě – p. o.
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Aktuálně je před námi výzva spočívající ve zvýšení bezpečnosti našich
uživatelů i zaměstnanců – pilotně
jsme začali ve spolupráci s městem,
magistrátem a MP Most projektovat potřebné prvky v penzionu pro
seniory v ul. Komořanská.
Do budoucna plánujeme vydání
tzv. image prospektu. Toto mimořádné číslo tak prosím berte jako
určitou upoutávku na informační
materiál, který si veřejnost zaslouží.
Ing. Luboš Trojna
ředitel organizace

Název organizace:
Sídlo organizace:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Telefon/fax:
e-mail:
web:

Městská správa sociálních služeb v Mostě
– příspěvková organizace
Barvířská 495, 434 01 Most
00831212
CZ00831212
476 768 973
sekretariat@msss-most.cz
www.msss-most.cz

Posláním organizace je zabezpečení záležitostí, které
jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v zájmu města a jeho občanů, především za účelem uspokojování potřeb občanů v oblasti
sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Cílem organizace je poskytovat kvalitní služby
ve všech oblastech svého působení.
Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího
předmětu činnosti
Hlavní předmět činnosti organizace je:
• poskytování sociálního poradenství,
• poskytování sociálních služeb formou služeb pobytových, ambulantních a terénních v příslušných zařízeních sociálních služeb,
• provozování zdravotnických zařízení,
• zajištění provozu penzionů pro seniory,

• zajištění provozu zařízení „Péče o děti do tří let věku
v denním režimu“.
Mezi odpovídající předmět činnosti patří:
• správa majetku ve vlastnictví zřizovatele, předaného
smlouvou o výpůjčce,
• pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního
vybavení,
• pronájmy pozemků,
• hostinská činnost,
• masérské, rekondiční a regenerační služby,
• přednášková činnost,
• zprostředkování obchodu a služeb,
• ubytovací služby,
• půjčování kompenzačních pomůcek.
MSSS v Mostě – p. o., je registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb. K 31. prosinci 2021 měla registrovány
následující sociální služby:

PŘEHLED REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Druh služby a místo poskytování

Forma

Cílová skupina

Domov pro seniory – Most, Barvířská 495

Pobytová

Senioři

Domov pro seniory – Most, Jiřího Wolkera 404

Pobytová

Senioři

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Most, Barvířská 495

Pobytová

Osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením

Domov pro seniory – Most, Antonína Dvořáka 2166

Domov se zvláštním režimem – Most, Barvířská 495

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp.
kombinovaně handicapované občany s ukončenou
školní docházkou – Most, Jiřího Wolkera 404
Denní stacionář pro seniory
a handicapované občany – Most, Barvířská 495
Denní dětský rehabilitační stacionář
Most, Františka Malíka 973
Pečovatelská služba
Most, Komořanská 818

Odborné sociální poradenství
Most, Komořanská 818

Pobytová

Pobytová

Ambulantní
Ambulantní

Senioři

Osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby s kombinovaným postižením, osoby
s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením
Senioři, osoby s kombinovaným postižením, osoby
s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením

Ambulantní

Osoby s kombinovaným postižením

Terénní

Osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným
postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři

Ambulantní

Oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem/
dětmi, senioři
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DOMOV PRO SENIORY
Barvířská 495, Most
Ing. Jitka Vlasáková
vedoucí zařízení
mobil: +420 605 523 496
vlasakova@msss-most.cz

„V podstatě je mládí mnohem osamělejší než stáří.“ (Anne Franková)
Kapacita zařízení: 273 uživatelů
Posláním pobytové služby domova pro seniory je podpora seniorů, kteří z důvodu věku, zdravotního stavu
a sociální situace jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby
a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném
způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.
U našich uživatelů poskytujeme individuální podporu
v uspokojování základních životních potřeb, zachováváme
optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti
za vlastní chování, jednání, rozhodování a přispíváme tak
k prožití plnohodnotného života.
Cíle služby:
• Vytvořit podmínky pro plnohodnotný život srovnatelný se způsobem života v přirozeném domácím
prostředí.
• Podpora sociálního kontaktu uživatele s ostatními
uživateli, rodinou, přáteli.
• Podpora svobodného vyjadřování vlastních názorů
a rozhodování o sobě, individuálních přání a práva
podílet se na plánování a průběhu sociální služby,
která mu je poskytována.
• Motivace uživatelů k aktivnímu zapojení do péče
o svoji osobu a pomoci jim zachovat si v rámci svých
možností stávající soběstačnost.
• Nepodporovat a neprohlubovat závislost na službě.
• Podporovat přátelské vztahy a dobré vzájemné soužití
mezi uživateli a zaměstnanci.
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• Vytvořit podmínky pro aktivní prožití volného času
s ohledem na zdravotní stav uživatele formou nabídky
řady aktivizačních činností v zařízení i mimo něj.
• Poskytování bezpečných a odborných služeb, které
respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na
principech etického kodexu.
Cílová skupina: Senioři od 65 let věku, kteří z důvodu
věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti potřebují pravidelnou pomoc a péči
jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb či rodiny.
Další informace o zařízení, fotogalerie, formuláře a měsíční úhrady naleznete na www.msss-most.cz.

DOMOV PRO SENIORY
Antonína Dvořáka 2166, Most
Bc. Venuše Zaspalová, DiS.
vedoucí zařízení
mobil: +420 607 794 340
zaspalova@msss-most.cz

„Stáří je plnohodnotná etapa lidského života
a my Vám nabízíme pomoc a důstojný domov.“
Kapacita zařízení: 35 uživatelů
Posláním pobytové služby Domova pro seniory v Mostě,
Antonína Dvořáka 2166 je podpora seniorů, kteří z důvodu věku a sociální situace jsou závislí na pomoci jiné
osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Svou
činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech. U našich uživatelů zachováváme optimální míru
samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování,
jednání, rozhodování a přispíváme tak k prožití plnohodnotného života.

a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním
prostředí.
Domov pro seniory si můžete prohlédnout ve VIRTUÁLNÍ
PROHLÍDCE v sekci Informace u uvedeného zařízení.
Další informace o zařízení, fotogalerie, formuláře a měsíční úhrady naleznete na www.msss-most.cz.

Cíle stanovené v oblasti práce s uživatelem služby:
• snižování následků nepříznivé sociální situace
uživatelů
• individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho
potřeby
• napomáhání adaptaci uživatelů v novém prostředí,
jejich aktivizace a seberealizace
• podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele v základních úkonech
• podpora vlastní vůle uživatele (rozhodování o své
osobě)
• vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času
• spolupráce s uživateli, jejich rodinami a blízkými
osobami
• podpora pocitu bezpečí uživatelů z hlediska sociální
a zdravotní péče.
Cíle stanovené v oblasti práce s týmem zaměstnanců:
• poskytování bezpečných a odborných služeb, které
respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na
principech etického kodexu.
Cíle stanovené v oblasti změny prostředí:
• rozvoj kvality sociálních služeb, ubytování, stravování
a prostředí.
Cílová skupina: Senioři od 65 let věku, kteří z důvodu
věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti potřebují pravidelnou pomoc a péči
jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci
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DOMOV PRO SENIORY
Jiřího Wolkera 404, Most

Mgr. Lenka Makovcová, DiS.
vedoucí zařízení
tel.: +420 476 700 364 | mobil: +420 734 683 872
makovcova@msss-most.cz

„Našim uživatelům se snažíme nabídnout skutečný náhradní domov.“
Kapacita zařízení: 96 uživatelů
Posláním pobytové služby Domova pro seniory v Mostě,
Jiřího Wolkera 404 je podpora seniorů, kteří z důvodu
věku a sociální situace jsou závislí na pomoci jiné osoby
a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném
způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.
U našich uživatelů zachováváme optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za chování, jednání,
rozhodování a přispíváme tak k prožití plnohodnotného
života.
Cíle stanovené v oblasti práce s uživatelem služby:
• snižování následků nepříznivé sociální situace uživatelů
• individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby
• napomáhání adaptaci uživatelů v novém prostředí, jejich aktivizace a seberealizace
• podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele v základních úkonech
• podpora vlastní vůle uživatele (rozhodování o své osobě)
• vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času
• spolupráce s uživateli, jejich rodinami a blízkými
osobami
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• podpora pocitu bezpečí uživatelů z hlediska sociální
a zdravotní péče.
Cíle stanovené v oblasti práce s týmem zaměstnanců:
• poskytování bezpečných a odborných služeb, které
respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na
principech etického kodexu.
Cíle stanovené v oblasti změny prostředí:
• rozvoj kvality sociálních služeb, ubytování, stravování
a prostředí.
Cílová skupina: Senioři od 65 let věku, kteří z důvodu
věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti potřebují pravidelnou pomoc a péči
jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.
Domov pro seniory si můžete prohlédnout ve VIRTUÁLNÍ
PROHLÍDCE v sekci Informace u uvedeného zařízení.
Další informace o zařízení, fotogalerie, formuláře a měsíční úhrady naleznete na www.msss-most.cz.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Barvířská 495, Most
Ing. Jitka Vlasáková
vedoucí zařízení
mobil: +420 605 523 496
vlasakova@msss-most.cz
Kapacita zařízení: 33 uživatelů
Posláním pobytové služby domova se zvláštním režimem
je podpora uživatelů, kteří se z důvodu chronického duševního onemocnění (stařecká demence a demence typu
Alzheimerovy choroby) ocitli v nepříznivé sociální situaci
a potřebují pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém
přirozeném prostředí. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.
Cíle služby:
• Motivovat uživatele k aktivnímu zapojení do péče
o svoji osobu a pomoci jim zachovat si v rámci jejich
možností stávající soběstačnost.
• Podporovat uživatele v udržování kontaktu s rodinou,
přáteli a společenským prostředím.
• Zachování, případně další rozvoj získaných sociálních
a společenských návyků a dovedností.
• Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času
formou nabídky řady aktivizačních činností podporujících paměť, pozornost, jazykové schopnosti, jemnou
motoriku apod.
• Poskytování bezpečných a odborných služeb, které
respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na
principech etického kodexu – příloha č. 1 tohoto
dokumentu.

• Konkrétní cíle domova se zvláštním režimem jsou stanoveny vždy na určité období.
Cílová skupina: Osoby od 55 let věku, které z důvodu
chronického duševního onemocnění (stařecká demence
a demence typu Alzheimerovy choroby) mají sníženou
soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné
fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou
schopny ji překonat ani za pomoci jiných typů sociálních
služeb či rodiny.
Další informace o zařízení, fotogalerie, formuláře a měsíční úhrady naleznete na www.msss-most.cz.
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DOMOV PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Barvířská 495, Most
Ing. Jitka Vlasáková
vedoucí zařízení
mobil: +420 605 523 496
vlasakova@msss-most.cz
Kapacita zařízení: 6 uživatelů
Posláním pobytové služby domova pro osoby se zdravotním postižením je podpora uživatelů, kteří se z důvodu
tělesného nebo zdravotního postižení ocitli v nepříznivé
sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby.
Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských
kontaktech.
Cíle služby:
• Vytvořit takové životní podmínky, které jsou v nejvyšší míře srovnatelné s životními podmínkami lidí
bez zdravotního či tělesného postižení.
• Podporovat uživatele v udržování kontaktu s rodinou,
přáteli a společenským prostředím.
• Zachování, rozvoj a upevnění praktických dovedností
uživatelů vedoucí ke zvýšení jejich soběstačnosti.
• Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času
formou nabídky řady aktivizačních činností, pomoci
uživatelům trávit volný čas i jinde, mimo zařízení.
• Poskytování bezpečných a odborných služeb, které
respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na
principech etického kodexu.
• Konkrétní cíle domova pro osoby se zdravotním postižením jsou stanoveny vždy na určité období.

Cílová skupina: Osoby od 40 let věku s tělesným nebo
zdravotním postižením, které jsou v nepříznivé sociální
situaci a nejsou schopné ji překonat ani za pomoci jiných
typů sociálních služeb či rodiny.
Zásady – principy poskytování sociální služby:
• Odbornost – máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných
kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.
• Respektování potřeb uživatelů a lidských práv –
všichni zaměstnanci zařízení respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody,
soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby
• Diskrétnost – uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací
poskytnutých našimi uživateli.
• Nestrannost – všechny naše uživatele posuzujeme
nestranně a rovnoprávně.
• Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením – chráníme uživatele před předsudky a negativním hodnocením na základě vnitřních pravidel, která
máme vytvořena.
• Řádný průběh sociální služby – máme písemně zpracovány metodické pokyny, vnitřní pravidla – směrnice,
pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby, a podle nich postupujeme.
• Aktivizace uživatelů – uživatelům poskytujeme kulturní a společenské aktivity, které jim umožňují realizovat se a pomáhat navazovat kontakt se sociálním
prostředím.
• Individuální přístup – s uživateli pracujeme podle jejich
individuálních potřeb, které zjišťujeme prostřednictvím Individuálních plánů.
Další informace o zařízení, fotogalerie, formuláře a měsíční úhrady naleznete na www.msss-most.cz.

PODÁME RUKU VŠEM,
KTEŘÍ NÁS POTŘEBUJÍ
8

DENNÍ STACIONÁŘ
PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ KLIENTY,
PŘÍPADNĚ KOMBINOVANĚ
HANDICAPOVANÉ OBČANY
S UKONČENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU
Jiřího Wolkera 404, Most

Mgr. Lenka Makovcová, DiS.
vedoucí zařízení
tel.: +420 476 700 364 | mobil: +420 734 683 872
makovcova@msss-most.cz

„Úsměv a radost ze života našich klientů je u nás na prvním místě.“
Kapacita zařízení: 11 uživatelů
Posláním ambulantní služby denního stacionáře je podpora mentálně, tělesně či kombinovaně postižených uživatelů v samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v denních činnostech, v rámci kterých je kladen důraz na rozvoj
specifických vlastností a dovedností s ohledem na životní
potřeby a zdravotní stav každého uživatele a které vedou
k jejich sociálnímu začlenění a tím ke zkvalitnění života.
Cíle služby:
• Za pomoci individuálního plánování spolupracovat
s uživateli na zdokonalení dovedností a znalostí, které
vedou k naplnění jejich osobních cílů a směřují v maximální míře k jejich začlenění do společnosti.
• Poskytovat takovou sociální službu, která vede ke zvýšení či dosažení nezávislosti uživatelů na pomoci okolí
s ohledem na jejich individuální potřeby a zdravotní
stav.

• Vytvářet příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli, jednat na
základě vlastních rozhodnutí.
• Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času
formou nabídky řady aktivizačních činností.
• Poskytování bezpečných a odborných služeb, které
respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na
principech etického kodexu.
• Konkrétní cíle denního stacionáře jsou stanoveny vždy
na určité období.
Cílová skupina: Osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku 18−54 let s ukončenou
školní docházkou.
Další informace o zařízení, fotogalerie, formuláře a měsíční úhrady naleznete na www.msss-most.cz.
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DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
A HANDICAPOVANÉ OBČANY
Barvířská 495, Most
Ing. Jitka Vlasáková
vedoucí zařízení
mobil: +420 605 523 496
vlasakova@msss-most.cz
Kapacita zařízení: 4 uživatelů
Sociální služba denního stacionáře poskytuje ambulantní péči seniorům a osobám od 55 let věku s kombinovaným, mentálním, tělesným postižením, které mají
sníženou soběstačnost a potřebují podporu jiné fyzické
osoby, kterou jim rodina vzhledem ke svým aktivitám
není schopna během dne poskytnout. Za pomoci sociální
služby mohou tyto osoby i nadále žít ve svém přirozeném
sociální prostředí. Svou činností tyto osoby podporujeme
ve smysluplném využití jejich času, udržování a upevňování jejich schopností a dovedností, důstojném způsobu
života a dosavadních společenských kontaktech.
Cíle:
• Pomoc a podpora při zachování soběstačnosti, aby
byl uživatel schopen žít co nejdelší dobu ve svém
přirozeném prostředí v okruhu své rodiny.
• Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času
formou nabídky řady aktivizačních činností podporující paměť, pozornost, jazykové schopnosti, jemnou
motoriku apod.
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• Podporovat uživatele v zachování sociálních kontaktů
a vazeb, udržovat uživatele ve vztahu s vrstevníky.
• Podpora a pomoc pečujícím členům rodin a osobám
blízkým, aby osoba s postižením či senior i nadále žil
v přirozeném rodinném prostředí a zároveň byl umožněn důstojný život jak uživateli, tak celé rodině.
• Konkrétní cíle denního stacionáře jsou stanoveny vždy
na určité období.
Cílová skupina:
• Senioři a osoby od 55 let věku s kombinovaným,
mentálním, tělesným postižením, které mají sníženou
soběstačnost a potřebují podporu jiné fyzické osoby,
kterou jim rodina či osoba blízká vzhledem ke svým
aktivitám není schopna během dne poskytnout.
Provozní doba: Služba je poskytována od pondělí do
pátku v době od 7:00 do 16:00 hodin.
Další informace o zařízení, fotogalerie, formuláře a měsíční úhrady naleznete na www.msss-most.cz.

DENNÍ DĚTSKÝ REHABILITAČNÍ
STACIONÁŘ
Františka Malíka 973, Most

Bc. Denisa Benešová, DiS.
vedoucí zařízení
tel.: +420 478 621 038 | mobil: +420 724 177 385
benesova@msss-most.cz
Denní dětský rehabilitační stacionář v Mostě je jedním
ze zařízení Městské správy sociálních služeb v Mostě –
příspěvkové organizace. Poskytuje ambulantní sociální
službu dětem a mladistvým se zdravotním postižením
nebo zdravotním znevýhodněním ve věku od jednoho do
sedmnácti let. Předností této sociální služby je zajištění
odborné péče a podpory dítěte, aniž by muselo delší
dobu pobývat mimo své přirozené rodinné prostředí.
Dlouhodobé cíle Denního dětského rehabilitačního
stacionáře stanovené směrem k dětem (tj. uživatelům
služby):
• zepšit kvalitu života dětí se zdravotním postižením
• rozvíjet motorické, sociální i psychické schopnosti
a dovednosti dětí
• umožnit dětem se v maximální možné míře podílet
na vlastním i společenském životě.
Dlouhodobé cíle Denního dětského rehabilitačního stacionáře stanovené směrem k zařízení a osobám, které
se na poskytovaných službách podílejí:
• zařízení poskytuje kvalitní sociální (a zdravotnickou)
službu
• z ařízení disponuje potřebný mi pomůckami
a vybavením
• na poskytování služeb se podílí kvalifikovaný personál.

Cíle Denního dětského rehabilitačního stacionáře stanovené směrem k dětem (uživatelům služby) jsou naplňovány prostřednictvím individuálního přístupu k dětem
a jejich potřebám – léčebná rehabilitace, výchovně-vzdělávací a aktivizační činnosti, pedagogická, resp. speciálně
pedagogická rehabilitace, výchovně-společenské aktivity.
Nedílnou součástí individuálního plánování a realizace
všech činností je spolupráce se zákonným zástupcem.
Cíle Denního dětského rehabilitačního stacionáře stanovené směrem k zařízení jsou naplňovány prostřednictvím dodržování, průběžného doplňování a aktualizace
standardů kvality sociálních služeb, prostřednictvím získávání finančních prostředků z různých (státních i nestátních) zdrojů a prostřednictvím formálního i neformálního
vzdělávání pracovníků, kteří se na poskytovaných službách podílejí.
Cílová skupina:
Děti a mladiství se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním ve věku od jednoho do sedmnácti
let věku.
Kapacita zařízení: 12 uživatelů
Další informace o zařízení, fotogalerie, formuláře a měsíční úhrady naleznete na www.msss-most.cz.
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DĚTSKÁ LÉČEBNÁ REHABILITACE
Františka Malíka 973, Most

Bc. Zuzana Szaffnerová, fyzioterapeut
Lena Štěpánková, fyzioterapeut
Tel.: 602 584 997

„Společně s rodiči se snažíme ovlivnit chyby v motorickém vývoji dítěte.“
Posláním pobytové i ambulantní léčebné fyzioterapie je
pomáhat dětským klientům a jejich rodičům se zvládnutím nerovnoměrného psychomotorického vývoje a jiných
fyzických deficitů dítěte. Fyzioterapie je prováděná vždy
na doporučení odborného lékaře (pediatr, neurolog, ortoped) v oblasti prevence primární i sekundární fáze péče
o dítě s handicapem.
Cíle služby:
• individuální působení na klienta a eliminování obavy
z pohybu za použití kondičních analytických cvičení
(individuální, skupinové, s asistencí)
• pasivní a aktivní cvičení v otevřených a uzavřených
kinematických řetězcích
• použití metod na neurofyziologickém podkladě dle
zhodnocení motorického vývoje do 1 roku věku dítěte – Vojtova reflexní lokomoce a Akrální koaktivační
technika (act)
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• diagnostika a terapie technikami měkkých tkání, postizometrickou relaxací, mobilizací páteře a periferních
kloubů
• postupy analytického cvičení, metody na neurofyziologickém podkladě a manuální techniky provádíme
po vstupním a výstupním kineziologickém hodnocení
• senzomotorika na balančních podložkách
• protahování, posilování svalových struktur
• nácvik posturální stabilizace páteře, hrudníku, pánve
• hydroterapie ve velké vířivé vaně
• instruktáž a zácvik rodinných příslušníků.
Cílová skupina: Děti od narození do osmnácti let, které
potřebují podporu a pomoc.
Provozní doba:
Pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Komořanská 818, Most

Ing. Šárka Šimanová
vedoucí zařízení
tel.: +420 478 620 406 | mobil: +420 725 511 298
simanova@msss-most.cz
V roce 2021 využilo služeb pečovatelské služby celkem
292 klientů.
Nejžádanějšími službami byla příprava, pomoc a podpora při podávání jídla, běžný úklid, pomoc při úkonech
osobní hygieny a běžné nákupy.
Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného,
zdravotního postižení či chronického onemocnění, kteří
jsou v nepříznivé sociální situaci. Pečovatelská služba
umožňuje lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí,
důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti,
zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních
možností, schopností a dovedností.
Cíle stanovené v oblasti práce s uživatelem služby:
• snižování následků nepříznivé sociální situace
uživatelů
• individuální přístup k uživateli s ohledem na
jeho potřeby
• podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele
v základních úkonech
• podpora vlastní vůle uživatele (rozhodování
o své osobě)
• podpora pocitu bezpečí uživatelů z hlediska
sociální péče
• podpora samostatnosti uživatele při jednání na
úřadech, v institucích
• podpora samostatného života uživatele v jeho
vlastní domácnosti
• zajištění důstojného života uživatele v jeho
domácnosti
• spolupráce s uživateli, jejich rodinami a blízkými
osobami.
Cíle stanovené v oblasti práce s týmem
zaměstnanců:
• poskytování bezpečných a odborných služeb,
které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech etického kodexu.
Cíle stanovené v oblasti změny prostředí:
• rozvoj kvality sociálních služeb.
Cílová skupina:
• osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senioři)

• osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického onemocnění
• osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení
• rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Věková struktura:
• osoby bez věkového omezení.
Služba je poskytována
• osobám žijícím na území města Most a městských částí
Souš, Čepirohy, Rudolice, Vtelno a Chanov.

MSSS
Městská správa sociálních služeb
v Mostě - příspěvková organizace

Zřizovatel
statutární město Most: www.mesto-most.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Kam zavolat?
Kontaktujte nás na telefonních
číslech:

478 620 406
735 749 596
ruku
Podáme ují
b
e
tř
o
p
teří nás
všem, k

Reference
Paní Helena H. využívá naši službu již tři roky, pomáháme
jí s osobní hygienou a asistujeme při podávání jídla a pití.
Za uživatelkou docházíme dvakrát denně, občas i o víkend,
když není rodina k dispozici. Díky spolupráci rodiny a naší
služby může být paní Helena dosud ve svém domácím
prostředí.

JAK SLUŽBA FUNGUJE ?
Posláním pečovatelské služby je podpora uživatelů
v jejich domácnosti. Cílem je, aby uživatel mohl
ve svém domácím prostředí zůstat co nejdéle.
Službu poskytujeme pro osoby žijící na území města Mostu
a městských částí Souš, Čepirohy, Rudolice, Vtelno a Chanov.
Cílovou skupinou jsou všechny osoby bez omezení věku,
ať už se jedná o osoby s chronickým onemocněním
či zdravotním postižením, rodiny s dětmi či seniory.
Pomůžeme Vám v oblastech osobní hygieny, při poskytnutí
či zajištění stravy, pomoc s nákupy či úklidem, doprovod
k lékaři a podobně.

Službu poskytujeme denně včetně víkendů
a svátků v době od 6:30 do 21:00 hodin.

Kontakty
Vedoucí úseku - terén: Jiřina Lochmanová
735 749 596, lochmanova@msss-most.cz

Vedoucí pečovatelské služby: Ing. Šárka Šimanová,
725 511 298, simanova@msss-most.cz
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PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ
A MEZILIDSKÉ VZTAHY
Komořanská 818, Most

Ing. Šárka Šimanová
vedoucí zařízení
tel.: +420 478 622 359 | mobil: +420 725 511 298
simanova@msss-most.cz

„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ Arthur C. Clarke
Posláním Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy (dále jen „poradna“) je poskytnout pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci – partnerské, rodinné, osobní nebo sociální, kterou nedokáží bez
vnější pomoci překonat.
Cíle:
Poskytnout uživatelům odbornou podporu při zvládání
jejich nepříznivé životní situace, související s rodinou,
vztahy a osobním životem.
Posílení psychického stavu jednotlivce, nabytí vnitřní stability osobnosti, posílit schopnost aktivního a samostatného řešení nepříznivé životní situace a jejích následků,
s co nejmenší mírou závislosti na této či jiné sociální
službě.
Umožnění řešení záležitostí pod odborným vedením tak,
aby uživatel dosáhl svého stanoveného cíle optimální
cestou.
Poskytování bezpečných a odborných služeb, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech etického kodexu.
Cílová skupina:
• oběti domácího násilí
• oběti trestné činnosti
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách
• osoby v krizi
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy
• pachatelé trestné činnosti
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři.
Služba je poskytována:
• všem osobám, které se na poradnu obrátí bez rozdílu
adresy bydliště.
Věková struktura cílové skupiny:
• děti předškolního věku (6−7 let)
• mladší děti (7–10 let)
• starší děti (11−15 let)
• dorost (16–18 let)
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•
•
•
•

mladí dospělí (19−26 let)
dospělí (27–64 let)
mladší senioři (65−80 let)
starší senioři (nad 80 let).

Zásady – principy poskytování sociální služby:
• Odbornost – s uživateli pracuje kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných
kurzech a seminářích za účelem zkvalitňování poskytované péče.
• Respektování lidské důstojnosti a dodržování lidských práv – všichni zaměstnanci poradny respektují
základní lidská práva uživatelů služby bez ohledu na
jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti,
zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.
• Bezplatnost – služba je poskytována zdarma, čímž je
umožněna přístupnost všem osobám, tedy i těm, které
se díky své krizové situaci ocitly v nepříznivé finanční
situaci.
• Anonymita – uživatel nemusí uvádět své jméno ani
žádné jiné bližší identifikační údaje.
• Bez doporučení – uživatel služby nepotřebuje žádné
doporučení od lékaře ani od jiných odborníků.
• Individuální přístup – u všech uživatelů služby vycházíme z jejich individuálních potřeb, možností
a schopností.
• Záruka mlčenlivosti – podle § 100 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, jsou všichni pracovníci poradny povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým je služba poskytována. Tato
povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu.
• Diskrétnost – je důležitým prvkem při jednání s uživateli. Zachováváme ji při získávání informací i při další
práci s nimi.
• Další zásady: nestrannost, standardizace, ochrana osob
před předsudky a negativním hodnocením, řádný
průběh sociální služby, rozvoj samostatnosti, posilování začlenění uživatele do společnosti.
Další informace o zařízení, fotogalerie, formuláře a měsíční úhrady naleznete na www.msss-most.cz.

MSSS v Mostě – p.o., realizuje projekt

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA NA PODPORU ZAHRADNIČENÍ
Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata

ZAHRADNIČENÍ V DOMOVECH PRO SENIORY
Naše žádoﬆ byla vybrána mezi 25 úspěšných z celkového
počtu 118 přijatých žádoﬆí. Máme radoﬆ, že naše zahrady
a terasy budou zdobit květiny a provoní je bylinky. Mobilní
a vyvýšený záhon nám umožní využít naší krásnou zahradu
nejen k potěše oka, ale i k užitku – tak jak většina našich uživatelů z Moﬆu měla možnoﬆ využívat své vlaﬆní zahrádky
dříve. A k užitku budou tím pádem i uživatelé. Být k užitku,
to je základní lidská potřeba. Měﬆo Moﬆ má projekt Hejbni
Moﬆem. MSSS v Moﬆě – p.o., tento projekt doplnila o podtitul Hejbni Mozkem. Příroda je krásná a její krásu ještě znásobí, když se o to přičiníme sami, respektive naši klienti.

MSSS v Mostě – p.o., realizuje projekt

VIRTUÁLNÍ REALITA PRO SENIORY
Projekt uspěl ve vyhlášeném grantovém řízení Nadace ČEZ Podpora regionů.

RADOST, POHYB A VZPOMÍNKY – KOUZELNÉ BRÝLE
BEROU UŽIVATELE MSSS NA VÝLETY.
MSSS v Moﬆě – p. o., navázala od března spolupráci se
společnoﬆí Kaleido a to v rámci pilotního projektu „Když
nemohou senioři do světa, přijde svět za
nimi až do pokoje.“ Kaleido přináší zážitky tvořené přesně na míru potřebám a přáním seniorů ve spolupráci
s aktivizačními týmy. Procházky lesem, relaxace na pláži, česká i evropská měﬆa s českým průvodcem, ale také
třeba koncert violoncella v barokní zahradě nebo prohlídka galerie.
Tento projekt nám umožňuje využívat
virtuální brýle u klientů s různou
úrovní mobility a kognitivních
schopnoﬆí. Budeme sdíle poﬆřehy jak s uživateli a zaměﬆnanci, tak i s oﬆatními
obdobnými zařízeními napříč republikou.

Podáme ruku všem,
kteří nás potřebují

Nejsme nemocnice, ale princip je podobný. Kognitivní
terapie – kognitivní tréning znamená odborně vedené
procvičování mozkových schopnoﬆí zábavnou a pro nemocné lákavou formou v době hospitalizace. Senioři po akutních onemocnění a při delších hospitalizacích rychle ztrácejí
v monotónním a sociálně omezeném nemocničním proﬆředí
mentální schopnoﬆi, především paměť, orientaci, poznávací
a organizační schopnoﬆi. Kognitivní tréning je jednou z možnoﬆí jak ztracené mentální schopnoﬆi nemocnému vrátit.
Čtenáři Moﬆeckých liﬆů se mohli z článku „Prohlídka ﬆarého královského měﬆa Moﬆ ožije již letos“ dozvědět, že
projekt se veřejnoﬆi, proﬆřednictvím brýlí pro virtuální realitu, zpříﬆupní v moﬆecké knihovně
v průběhu roku 2022. S poděkováním panu Martinu Špoulovi a řediteli moﬆecké knihovny je možné
již nyní sdělit, že tu samou možnoﬆ budou mít i uživatelé MSSS
v Moﬆě – p.o.

WWW.MSSS-MOST.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/MSSSVMOSTE

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU

STŘEDISKO DENNÍ PÉČE
O DĚTI DO TŘÍ LET VĚKU
Františka Malíka 973, Most

Bc. Denisa Benešová, DiS.
vedoucí zařízení
Tel.: +420 478 621 038 | mobil: +420 724 177 385
benesova@msss-most.cz

„Radost a dětský smích jsou k našemu srdci klíč.“
Posláním Střediska denní péče o děti do tří let věku
v ulici Františka Malíka 973 v Mostě je podpora rozvoje
osobnosti dítěte, jeho sociálních dovedností a podílení
se na jeho citovém, rozumovém i tělesném vývoji. V oblasti předškolního vzdělávání preferujeme rozvoj hravou
formou s ohledem na přirozenou zvídavost dítěte, jeho
snahu vše zkoumat a objevovat. Dětem nabízíme pozitivní a optimistický pohled na svět a tím u nich podporujeme laskavost, radost a sebedůvěru. Dbáme na
pravidelný a stálý režim, poskytování emoční podpory
dětem i rodičům a zajištění pocitu bezpečí. Individuálním
přístupem ke každému dítěti je pozvolna učíme začleňovat se do skupiny vrstevníků, řídit se společnými pravidly
a spolupracovat s druhými.
Cíle služby:
• rozvoj hrubé i jemné motoriky a podporování radosti
z pohybu u dětí učením se různých pohybových říkanek, tanečků či hodinami tělesné výchovy
• podpora hudebního a rytmického cítění zpíváním dětských písní za doprovodu kytary a hraním na hudební
nástroje
• poznávání světa kolem sebe prostřednictvím výletů,
naučných her, volným hraním na zahradě či vycházkami do okolí
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• individuální pomoc při začleňování dítěte do skupiny
vrstevníků
• úzká spolupráce s rodiči, společné akce v zařízení, besídky aj.
• pomoc při osvojování hygienických návyků
• zajištění pocitu bezpečí u dětí laskavým a pozitivním
přístupem personálu
• rozvoj řeči a fantazie u dětí každodenním čtením či
vyprávěním pohádek
• stimulace psychomotorického či kognitivního výkonu
dítěte pomocí hraček.
Cílová skupina: Zdravé řádně očkované děti od 16 měsíců
do 3 let věku, jejichž matky nebo osoby, které je mají
v péči, jsou zaměstnány nebo studují.
Kapacita zařízení: 23 míst.
Provozní doba: od 06:00 do 16:00 hodin.
Další informace o zařízení, fotogalerie, formuláře a měsíční úhrady naleznete na www.msss-most.cz.

PENZION PRO SENIORY
Albrechtická 1074, Most

Ing. Lucie Budilová
pověřena vedením zařízení
tel.: +420 476 701 659 | mobil: +420 737 263 823
budilova@msss-most.cz
Kapacita zařízení: 60 bytov ých jednotek, z toho
4 bezbariérové.
Cílová skupina: Osoby ve starobním důchodu nebo
osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího
stupně, které nepotřebují pomoc druhé osoby.

Cíle:
• samostatný život obyvatele ve vlastní bytové jednotce
• důstojný život obyvatele v jeho domácnosti.
Principy:
• rovný přístup ke každému obyvateli
• respektování soukromí
• respektování názoru obyvatele.
Rozsah poskytované služby:
• ubytování
• úklid společných prostor
• úklid bytových jednotek a pečovatelské úkony.
Další informace o zařízení, fotogalerie, formuláře a měsíční úhrady naleznete na www.msss-most.cz.

PENZION PRO SENIORY
Komořanská 818, Most

Ing. Šárka Šimanová
vedoucí zařízení
tel.: +420 478 618 561 | mobil: +420 725 511 298
simanova@msss-most.cz
Kapacita zařízení: 86 bytových jednotek.
Cílová skupina: Osoby ve starobním důchodu nebo
osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího
stupně, které nepotřebují pomoc druhé osoby.

Cíle:
• samostatný život obyvatele ve vlastní bytové jednotce.
Principy:
• rovný přístup ke každému obyvateli
• respektování soukromí
• respektování názoru obyvatele.
Rozsah poskytované služby:
• ubytování
• úklid společných prostor
• úklid bytových jednotek a pečovatelské úkony.
Další informace o zařízení, fotogalerie, formuláře a měsíční úhrady naleznete na www.msss-most.cz.
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PENZION PRO SENIORY
Ke Koupališti 1180, Most

Ing. Lucie Budilová
pověřena vedením zařízení
tel.: +420 478 618 562 | mobil: +420 737 263 823
budilova@msss-most.cz
Kapacita zařízení: 22 bytových jednotek 0+2 s komorou
a 77 bytových jednotek 0+1 bez komory.
Cílová skupina: Osoby ve starobním důchodu nebo
osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího
stupně, které nepotřebují pomoc druhé osoby.

Cíle:
• samostatný život obyvatele ve vlastní bytové jednotce
• důstojný život obyvatele v jeho domácnosti.
Principy:
• rovný přístup ke každému obyvateli
• respektování soukromí
• respektování názoru obyvatele.
Rozsah poskytované služby:
• ubytování
• úklid společných prostor
• úklid bytových jednotek a pečovatelské úkony.
Další informace o zařízení, fotogalerie, formuláře a měsíční úhrady naleznete na www.msss-most.cz.

ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Komořanská 818, Most

Jiřina Lochmanová
vedoucí úseku - terén
Tel.: +420 478 620 406 | mobil: +420 735 749 596
lochmanova@msss-most.cz
MSSS v Mostě – p. o. zapůjčuje kompenzační pomůcky
za uvedené denní nájemné:
• mechanický vozík 20 Kč
• čtyřbodové pevné chodítko 8 Kč
• čtyřkolové chodítko 8 Kč
• tříkolové chodítko 8 Kč.
K výše uvedenému nájemnému se připočte základní
sazba DPH ve výši určené platným právním předpisem
k datu vystavení daňového dokladu.
Například za deset dní pronájmu mechanického vozíku
bude částka činit 200 Kč + DPH 42 Kč, tedy celkem 242 Kč.
Se zájemcem je uzavřena smlouva o nájmu kompenzační
pomůcky. Po podpisu smlouvy oběma stranami uhradí
nájemce předem, před samotným zapůjčením pomůcky,
v pokladně MSSS v Mostě – p. o., nájemné dle předem
dohodnuté doby nájmu.

18

Další informace naleznete na www.msss-most.cz.

STRAVOVACÍ
SLUŽBY
Stravovací služby zajišťované centrální kuchyní v objektu
Barvířská 495 jsou poskytovány v souladu s legislativou.
V roce 2021 bylo z centrální kuchyně odebráno
112 304 obědů.
Pro uživatele v pobytových službách je kuchyní zajišťována celodenní strava (v roce 2021 bylo vydáno
68 032 snídaní, 66 565 svačin a 65 193 večeří).
Každý měsíc se schází takzvaná stravovací komise, jejímž
předsedou je ředitel organizace, členy jsou vedoucí zařízení a uživatelé.
Součástí týmu šéfkuchařky Miroslavy Strnadové je
také nutriční specialistka, která se podílí na přípravách
jídelníčků.
Jídelní lístky naleznete na www.msss-most.cz.
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MSSS v Mostě – p.o., realizuje projekt

MSSS v Mostě – p.o., zlepšuje péči o nemohoucí

ZVÍŘECÍ NÁVŠTĚVY
V ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY

POŘIZUJEME
TERAPEUTICKÉ HRAČKY

Projekt je realizován za pomoci
Nadačního fondu Českého rozhlasu
ze sbírky Ježíškova vnoučata

CANISTERAPIE
ANEB VELKÝ LÉK UKRYTÝ
V CHLUPATÉM KOŽICHU
MSSS v Mostě – p.o., usiluje

O ZNAČKU KVALITY
PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU
MSSS
Uzavřeli jsme smlouvu s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, kdy máme ambici v roce 2022 získat
tzv. Značku kvality pro naší pečovatelskou službu.
V této souvislosti pracujeme již nyní na kvalitativních změnách, kdy jsme reorganizací převedli půjčovnu kompenzačních pomůcek právě pod pečovatelskou službu a dovybavili
jsme službu novým vozidlem pro rozvoz obědů.
MSSS v Mostě – p.o.,
zvyšuje bezpečnost pro klienty i zaměstnance

VŠECHNA LŮŽKA V MSSS JSOU
NYNÍ VYBAVENA SPECIÁLNÍ
PODLOŽKOU PRO EVAKUACI
IMOBILNÍCH OSOB
MSSS vybavila všechna lůžka v domovech pro seniory,
domově se zvláštním režimem a domově pro osoby se
zdravotním postižením, podložkou pro evakuaci imobilních osob ve stísněných prostorách.
I v pobytových sociálních službách mohou nastat situace,
kdy je potřeba řešit krizovou situaci evakuací mnohdy
imobilních, nebo s obtížemi se pohybujících osob. Po nákupu 293 ks evakuačních podložek za 303 tis. Kč na konci
roku 2021 má naše organizace již všechna lůžka v domovech pro seniory – DpS Jiřího Wolkera, DpS Barvířská,
DpS Antonína Dvořáka, domově se zvláštním režimem a domově pro osoby se zdravotním postižením –
DZR a DOZP Barvířská – vybavena.

Podáme ruku všem,
kteří nás potřebují

Věnujeme se intenzivně pořízení terapeutických hraček
pro uživatele s vysokým stupněm závislosti. Naposledy
jsme uspěli se žádostí o grant na terapeutickou kočku
u Nadačního fondu FK Teplice, o stejný grant jsme požádali KONTO NAŠEHO SRDCE – HC VERVA Litvínov.
MSSS v Mostě – p.o., hledá vhodný grant na zřízení

PROSTOR PRO REALIZACI
DUCHOVNÍCH AKTIVIT
A PIETNÍ MÍSTO V ZAHRADĚ
DOMOVA PRO SENIORY
V UL. BARVÍŘSKÁ 495 – MOST

Kromě poskytování nezbytné sociální péče o uživatele
chceme poskytnout uživatelům prostor pro realizaci duchovních aktivit a vytvořit i pietní místo, kde by uživatele
mohli vzpomínat na své blízké. Očekáváme zlepšení psychické pohody uživatelů v rámci možnosti vyrovnávání se
se svou individuální situací symbolickou duchovní formou.
V zahradě chceme zřídit pietní místo, kde by bylo možné
zapálit svíčku, přinést květinu či jiný drobný vzpomínkový
předmět – nejen o dušičky. Pro většinu uživatelů je zahradní prostor prakticky jediným
venkovním prostorem, který mohou navštívit.
Bude také nezbytné s ohledem
na výše uvedené zrealizovat zdravotní a bezpečnostní prořez u téměř padesátky vzrostlých stromů.
MSSS v Mostě – p.o., uspěla

SE ŽÁDOSTÍ O DOTACI
VE VÝŠI 4 MIL. KČ NA NÁKUP
4 KS ELEKTROVOZIDEL
Dne 28. března jsme obdrželi zprávu: „Vážený žadateli,
žádost o podporu projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0
017293 s názvem Zvýšení dostupnosti a efektivnosti sociálních služeb, rozšíření terénní pečovatelské služby MSSS
v Mostě – p.o. prošla úspěšně procesem hodnocení a na
základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byla
schválena Řídicím orgánem IROP k financování“.

WWW.MSSS-MOST.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/MSSSVMOSTE

