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Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Zapojení organizace, účast na akcích ASZ:  

Charita Most spolupracovala s ASZ v letech 2017-2020.   

Charita Most byla partnerem ve dvou velkých projektech pro podporu kvality mosteckých škol a služeb sociálně 

znevýhodněným žákům, které vznikly s podporou Agentury pro sociální začleňování a aktivit projektu IKV - „Lepší klima i 

v Mostě“ a „Podpora žáků ZŠ v Mostě“. Z pozice neziskové organizace, odpovědné za některé aktivity se zástupci Charity 

Most zúčastnili i tvorby MPI v roce 2017 a jeho revize v roce 2019.  

Dále zástupci Charity Most ve spolupráci s ASZ připravovali navazující projekt, který měl rozšířit aktivity předškolního 

centra pro sociálně znevýhodněné děti. K realizaci projektu bohužel nedošlo, protože byla ukončena spolupráce mezi 

Statutárním městem Most a ASZ.  

Podpora ASZ zahrnovala projektové poradenství při přípravě projektů, průběžnou podporu při realizaci projektů a 

konzultační činnost k jednotlivým aktivitám.  

 

Pozitiva spolupráce:  

Spolupráce s ASZ umožnila realizovat projekty zaměřené na zlepšení práce s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit a rodin. 

Koordinační role ASZ byla při tvorbě projektů naprosto zásadní a projekty by bez nich nevznikli, nebo by se realizovali 

pouze v omezeném rozsahu. Při přípravě projektu lze ocenit spolupráci s agenturou, jak při spolupráci s lokálním 

konzultantem, tak s experty na jednotlivé oblasti.   

Problémy, překážky a nedostatky zapojení, návrhy na zlepšení: 

Největším problémem byl odchod ASZ z lokality Most, protože nám neumožnilo realizovat již připravený projekt a také 

nás to připravilo o možnost realizace dalších projektů. Drobné problémy či neshody byly řešeny vždy osobní komunikací 

ke prospěchu všech zúčastněných.  
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