MOSTY – SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGOCKÉ CENTRUM, Z.S.
Posláním MOSTY z.s. je provozovat takové programy a aktivity v oblasti prevence
sociálně patologických jevů a kriminality, které v Ústeckém kraji chybí a napomohou
ke snížení výskytu rizikového chování a kriminality - tím pádem ke zvýšení bezpečí
občanů v komunitě. Aktivity rovněž směřují ke zvyšování uplatnitelnosti ohrožených
skupin na trhu práce. V uplynulých 12 letech jsme realizovali zejména aktivity na
poli terciární a sekundární prevence kriminality.
Cílové skupiny: ohrožená mládež, vězni, mladiství s nařízenou ÚV a OV, veřejnost.
 NAŠE ZKUŠENOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍCH INOVACÍ


Projekt Šance (ESF - Iniciativa Společenství EQUAL, 2004 - 08) byli jsme
partnerem s fin.plněním: 2 196 513 Kč
CS: 97 vězňů ve VTOS a po propuštění, Ústecký a Středočeský kraj, cíl projektu:
sociální integrace a zaměstnávání vězňů
výsledky projektu: 12 měsíční komplexní reintegrační program pro vězně, určený
na podporu klíč. kompetencí potřebných při vstupu na trh práce, nabídka služeb
reintegračního centra v Mostě, 41 prop. vězňů získalo zaměstnání, 37 využilo služeb
mentora, nově vytvořené metodiky aj.


Projekt Pšov (ESF - OPRLZ, 2007 - 2008) o.s. Mosty bylo příjemcem dotace
4 789 474 Kč, CS:100 mladistvých s poruchami chování, 40 pg. pracovníků,
cíl projektu: tvorba a realizace programů zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro
výkon ústavní a ochranné výchovy ve výchovném ústavu v Pšově
výsledky projektu: výchovně vzdělávací program (20 realizovaných kurzů/programů),
realizován pracovní program pro životní prostředí, vytvoření tréninkového bytu
v Mostě (později jsme pod hlavičkou církve založili dům na půl cesty a zajistili
prostředky pro udržitelnost v rámci Ind.projektu kraje). Realizovali jsme 5
rekvalifikačních kurzů, do prac.programu se zapojilo 80 klientů.
Zohlednění: poznali jsme důkladně specifika cílové skupiny (mladiství delikventi)
http://www.osmosty.cz/psov/galerie.html
 I cesta může být cíl (Nadace Partnerství, 2007-08) ve spolupráci svých.ústavem
v Pšově a PMS ČR (středisko Louny) byl ověřen prac. program ve prospěch
životního prostředí za zapojení 13 mladistvých delikventů (odsouzených k trestu
OPP).
 Alternativní program na podporu rodiny - RADDAR (EEA,2008-2010)
100 000 eur, prevence umístění ohrožených dětí do ÚV, prevence bezdomovectví u
ústavní mládeže. Zde jsme důkladně poznali specifika cílové skupiny (ohrožená
mládež, děti z DD), realizovali jsme rodinné a ind.terapie a ind.koučování pro 150
rodin.



SPAM - Sociálně prevent.program pro rizik.mládež (ESF - OPLZZ, 2009 2012) –
CS: rizik.mládež 15 -26 let, ověřování zahraničního programu založeného na
pozitivní psychologii, proškolení 30 mentorů programu Its In U2, zprostředkování 30
krátkodobých prac.míst pro CS, 10 mentorů na pracovišti.


POHODA – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 7 – 26 let (ESF –
Ind.projekt kraje). CS: neorganizovaná mládež v náročné život.situaci, ročně min.
150 uživatelů služeb. Místo realizace: Žatec



Místo gauče volím kouče (ESF – OPLZZ): nezaměstnaná mládež bez kvalifikace
Místo realizace: Žatec, Most, Postoloprty . Záměrem projektu bylo:
a) vytvořit nová pracovní místa pro klienty přímo v organizaci formou pracovně
tréninkového gastroprovozu
b) Ověření možnosti zavedení vzdělávání mládeže prostřednictvím profesních
kvalifikací
c) Posílení kapacit organizace, rozšíření nabídky služeb o činnost pracovní agentury,
která míří cíleně na oblast pracovní integrace adolescentů
d) Ověření modelu prostupného zaměstnávání
Přínos pro CS:
 Aktivity směřovaly ke zvyšování uplatnitelnosti mladých lidí, kteří ze všech
ohrožených skupin nejvíce inklinují k sociálnímu selhávání, k porušování
společenských pravidel. Jsou to velmi často klienti, kteří se již dopustili
protizákonného jednání (klienti našeho probačního programu a nízkoprahových
služeb).
 nabídka alternativy k dosavadnímu životnímu stylu – KLADNÉ PERSPEKTIVY pro
motivované klienty
 snížení výskytu rizikového chování a kriminality - tím pádem ke zvýšení bezpečí
občanů v komunitě (v Žatci v komunitním plánování opakovaně řešíme problémové
chování nezaměstnaných Romů v centru města, jedinou alternativou je – dát jim prac.
příležitost a odklonit je z nudy a zboje)
 dostupnost bezplatného komplexního programu pro CS (soc.služby + programy prac.
integrace).
Bylo plánováno, že v projektu CELKEM získá pracovní praxi min. 39 účastníků.
Výsledek:
Namísto plánovaných 7 nově vytvořených PM bylo vytvořeno 15 PM (u příjemce i cizích
firem), 42 zaměstnaných klientů


Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v Postoloprtech na obd. 2013 – 2017 (ESF
OPLZZ)
Realizace: 5/2013 – 4/2015

Inovativnost: projektu
Vznikly
nové ORGANIZAČNÍ VAZBY mezi sociálními
partnery:
(Nadace
Partnerství, KOKOZA o.p.s., Neolokátor, Prometheus Effect o.p.s., ZŠ Draguš, Úřad
práce aj.)
1) Metodika zpracování analýzy potřeb uživatelů
2) Metodika zpracování komunitního plánu
3) první dokument tohoto druhu v Postoloprtech -

Komunitní plán sociálních služeb v Postoloprtech na r.2013 –2017 ,+ nový dotační
titul ve městě
4) Katalog sociálních služeb v Postoloprtech
první informační materiál tohoto druhu v místě
5) webová stránka u partnera určená pro komunitní plánování včetně odkazu na
internetovou poradnu pro občany (pro oblast soc.služeb)
7) dokument „Identifikace potenciálu rozvoje místa“ IPRM – zpracovaný studenty VŠ
(skupina Neolokátor)
Výsledky:
1) V Postoloprtech se podařilo nastartovat proces komunitního plánování
sociálních služeb za zapojení veřejnosti. Vedení města vytvořilo dotační titul
na podporu aktivit KP a v r.2015 vyhradilo částku 200 000 Kč. Odborníci se
aktivně
zapojují
do
procesu.
Po
skončení
projektu
práce
v prac.skupináchpokračuje.
2) Ve městě jsou nově nabízeny 2 sociální služby – sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi a terénní programy.
3) Velmi úspěšně byly zahájeny pracovní programy pro nezaměstnané. V místě
zahájila činnost organizace PROMETHEUS Effect,o.p.s., která je partnerem
projektu s Úřadem práce ČR (projekt Sociálně vyloučené lokality Ústeckého
kraje, ESF OPLZZ). V proběhu projektu získalo zaměstnání 50
nezaměstnaných z Postoloprt (95 nezaměstnaných prošlo vzdělávacími
aktivitami). Pracovnice projektu má kontaktní místo přímo v objektu knihovny
– na náměstí. Bylo tedy vyhověno požadavku veřejnosti, aby ve městě zahájila
činnost pracovní agentura.
4) Podařilo se zapojit vysokoškolské studenty do procesu KP – skupina
Neolokátor vytvořila písemnou a elektronickou studii „Identifikace potenciálu
místa“ ,která poslouží jako východisko pro projektové záměry (s vazbou na
pracovní programy).
5) Podařilo se pojmenovat potřeby v oblasti udržitelného rozvoje. Je zde velká
příležitost pro projektové záměry se zapojením nezaměstnaných. Pro další
programové období jsou Postololoprty připraveny – mají Komunitní plán,
důkladné analýzy potřebnosti nezbytné pro psaní projekt.žádostí, projektové
záměry navazující na KP, vazby na experty v oblasti fundraisingu, síť
poskytovatelů… Vznikla iniciativa na založení okrašlovacího spolku
v Postoloprtech.
6) od září 2014 je pilotně v provozu sociální mini podnik – kantýna na ZŠ
Draguš (vznikla 4 nová PM pro občany z Postoloprt).


COOL JOB program pro mládež (11/2014 – 10/2015) (ESF OPLZZ)

Projekt směřoval k vytvoření funkčního modelu začleňování nezaměstnané mládeže
prostřednictvím prostupného zaměstnávání v Ústeckém kraji. Model prostupného
zaměstnávání bude realizován ve 3 městech (Most, Postoloprty, Žatec),Navázal jak na
znalosti pracovních předpokladů konkrétních klientů sociálních služeb, tak znalost
MÍSTNÍHO POTENCIÁLU a MÍSTNÍCH POTŘEB
Do zaměstnání bylo umístěno celkem 55 osob.

