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1. Úvodní slovo 
 

“Neučíme se pro školu, ale pro život”  

Seneca 

 

Profil společnosti 

 

Nestátní nezisková organizace Naděje – M, o.p.s., se sídlem Báňská 287, 434 01 Most byla 

založena dne 23. 10. 2002 zapsáním do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeným 

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 0, vložka 118. Společnost byla založena  

za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, zejména vytvářením nových projektů 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů s podporou evropských nástrojů, zejména Evropského 

sociálního fondu.  

 

Jejím hlavním posláním je poskytovat poradenské a vzdělávací služby pro široké spektrum 

cílových skupin, např. pro osoby zdravotně znevýhodněné, pro občany znevýhodněné na trhu 

práce, zaměstnance různých společností a tak podporovat jejich integraci do pracovního  

i běžného života či posilovat jejich konkurenceschopnost. Svou činnost naše společnost 

soustřeďuje i do oblasti dalšího vzdělávání, v rámci kterého připravuje široké spektrum 

poradenských a vzdělávacích programů pro široké spektrum cílových skupin. 

 

V naší společnosti pracují kvalifikovaní odborníci s dlouholetými zkušenostmi a ve svém 

oboru jsou uznávanými odborníky. Do pracovního týmu lektorů patří pedagogové, 

psychologové, speciální a sociální pedagogové, pracovníci státních institucí a úřadů, 

odborníci z právní, ekonomické a poradenské sféry, specialisté různých oborů apod. Jejich 

vysoká pedagogická a odborná úroveň má přímý pozitivní vliv na efektivitu výuky i na 

kladnou odezvu u našich klientů v různých projektech. 

 

Hlavním úkolem naší společnosti je i do budoucna, kromě poskytování obecně prospěšných 

služeb, pokračovat v budování institucionální projektové kapacity a soustředit se ve svém 

úsilí na tvorbu a realizaci nových inovativních projektů na úseku rozvoje lidských zdrojů, 

které pomáhají zmírnit důsledky nezaměstnanosti či zvýšit konkurenceschopnost obyvatel  

v Ústeckém regionu. 



Naděje - M, o.p.s. 
Báňská 287, 434 01 Most 
IČ 254 54 722 
E-mail: nadeje-m@seznam.cz 

 

4 

Hlavními prioritami naší společnosti jsou: 

 

 Spokojení klienti. 

 Poskytovat kvalitní poradenské a vzdělávací služby podporující integraci  

do pracovního i běžného života. 

 Poskytovat kvalitní poradenské a vzdělávací služby podporující zvyšování 

konkurenceschopnosti cílových skupin. 

 Zajistit ochranu osobních údajů. 

 Nízkoprahovost – poskytovat poradenské a vzdělávací služby tak, aby byla umožněna 

klientům maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové a finanční 

bariéry, které by bránily klientům účastnit se poradenství či vzdělávání. 

 Rovnost – oslovení a zařazení do realizace poradenských a vzdělávacích aktivit se 

může zúčastnit kdokoliv z klientů bez omezení, nezávisle na pohlaví, rase, víry  

a náboženství či majetku, pokud svým chováním a jednáním neomezuje  

a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky společnosti či efektivitu služby. 

2. Základní údaje o společnosti 

 
Název společnosti: Naděje - M, o.p.s. 

Sídlo: Most, Báňská 287, PSČ 434 01 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Identifikační číslo: 254 54 722 

Společnost je zapsána: do rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským 

soudem v Ústí nad Labem, oddíl 0, vložka 118. 

Datum vzniku: 23. 10. 2002 

E-mail: nadeje-m@seznam.cz 

Webové stránky: www.nadeje-m.cz  

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-9133300227/0100 
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3.      Druhy obecně prospěšných služeb 
 

 provádění a zabezpečování rekvalifikace občanů, kteří jsou uchazeči o zaměstnání  

ve smyslu zákona č. 1/1991 Sb. a vyhlášky č. 21/1991 Sb.;  

 provádění a zabezpečování vzdělávání zaměstnanců fyzických a právnických osob 

podle požadavků zaměstnavatelů;  

 zabezpečování poskytování poradenské služby v sociální, psychologické a právní 

oblasti;  

 poskytování poradenství při vytváření podnikatelských záměrů a podnikatelských 

aktivit;  

 zaměstnávání občanů v rámci veřejně prospěšných prací;  

 pořádání seminářů;   

 poskytování poradenství a organizačních služeb pro zajišťování mezinárodní 

spolupráce;  

 poskytování překladatelských a tlumočnických služeb včetně výuky cizích jazyků;  

 vytváření pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností a provozování 

chráněných dílen a chráněných pracovišť;   

 vytváření pracovních příležitostí pro osoby obtížně umístitelné a znevýhodněné na 

trhu práce;  

 provádění a zabezpečování vzdělávacích a poradenských programů;  

 poskytování poradenství a organizačních služeb pro rozvinutí mezinárodní spolupráce 

zejména na úseku rozvoje lidských zdrojů;   

 zpracování odborných studií, analýz a publikací;   

 pořádání odborných konferencí a seminářů včetně mezinárodních;   

 šíření příkladů dobré praxe ze zahraničí;   

 tvorba a řízení projektů;   

 vytváření podmínek k uplatnění osob na trhu práce. 
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4.      Orgány společnosti 
 

Statutární orgán - ředitel:  Filip Stárek  

Správní rada: 

Předseda správní rady:  Zdeněk Stárek 

Členové správní rady:  Jaroslav Tomíček 

    Jana Kalčíková 

Dozorčí rada:    

Předseda dozorčí rady:       Helena Pulgrová 

Členové správní rady:  Karolína Hollmotzová 

    Drahomíra Váchová 

 

Zakladatel:   Mgr. Jiří Škrábal 

Osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing. Milena Pešoutová, na základě plné moci 

udělené statutární orgánem – ředitelem společnosti. 

 

5.      Přehled činnosti společnosti za rok 2013 

 
V roce 2013 společnost Naděje – M, o.p.s. úspěšně realizovala či realizuje následující 

projekty, které byly finančně podpořeny Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

České republiky. 

Jednalo se o projekty: 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost   

Projekt: Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve vazbě na dílčí kvalifikace Národní soustavy 

kvalifikací a Národní soustavy povolání  

 

Zkrácený název projektu:  „PODPORA" 

Příjemce finanční podpory: Naděje – M, o.p.s. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/02.0020 
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Doba realizace projektu: 01. 03. 2011 – 31. 08. 2012 (18 měsíců) 

Doba udržitelnosti projektu: 01. 09. 2012 – 31. 08. 2017 – 5 let 

Projekt byl realizován na regionální úrovni, v regionu Ústeckého kraje (Most, Louny, 

Litoměřice a Děčín). 

 

Partneři projektu: 

 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 

1806, příspěvková organizace,  IČ 694 11 263 

 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace,  

IČ 183 83 874 

 Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace,  

IČ 183 80 824 

 

Hlavní cíl projektu:  

Hlavním cílem projektu bylo prohloubit a zkvalitnit nabídku dalšího vzdělávání a tak přispět 

ke zvýšení a zlepšení konkurenceschopnosti pracovní síly v Ústeckém kraji.  

 

Klíčové aktivity projektu: 

01 -   Vytvoření fungující kooperující sítě relevantních institucí v Ústeckém kraji pro podporu 

provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním  

02 -   Analýza existujících dílčích kvalifikací běžně užívaných v Ústeckém kraji 

03 - Prognóza potřeby tvorby nových vzdělávacích programů, respektujících Národní 

soustavu kvalifikací (NSK) a Národní soustavu povolání (NSP) v Ústeckém kraji 

04 -  Vytvoření speciálního modulového poradenského programu „Jak pracovat s dílčími 

kvalifikacemi" 

05 - Pilotní ověření vytvořeného poradenského programu „Jak pracovat s dílčími 

kvalifikacemi" na cílové skupině 

06 -  Vytvoření a autorizace vzdělávacích programů – žádosti o dílčí kvalifikace a jejich 

autorizace ve vazbě na již existující NSK a NSP 

07 -   Školení lektorů dalšího vzdělávání ve finální verzi modulového poradenského programu 

„Jak pracovat s dílčími kvalifikacemi" 
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Cílová skupina: 

Cílovou skupinu projektu tvořili lektoři dalšího vzdělávání v kvantifikaci 25 osob.  

 

Úspěchem realizace celého projektu bylo naplnění všech stanovených monitorovacích 

indikátorů, cílů, výstupů a výsledků projektu. Dalším výrazným úspěchem realizace projektu 

byl přínos pro cílovou skupinu. Ta získala řadu kompetencí, které využije při práci  

s dospělými v oblasti dalšího vzdělávání. Cílová skupina si vytvořila formální i neformální 

vazby v rámci fungující kooperující sítě relevantních institucí v Ústeckém kraji, které mohou 

systém dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji prohloubit, rozšířit či zkvalitnit. V rámci 

spolupracující sítě bylo dosaženo nejen stanovených cílů, výstupů a výsledků projektu, ale 

také došlo k propojení dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním, a to s ohledem na 

aktuální potřeby místního trhu práce v jednotlivých regionech Ústeckého kraje. V rámci 

realizace projektu byla navázána spolupráce, která pokračuje i v rámci udržitelnosti projektu.   

 

Díky projektu získala cílová skupina řadu kompetencí, které využívají nejen v rámci 

udržitelnosti projektu v oblasti rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji, ale 

též při práci s dospělými v oblasti dalšího vzdělávání. 

 

Dalším výrazným aspektem je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji  

o 40 kusů získaných Rozhodnutí o udělení autorizace pro dílčí kvalifikaci podle zákona  

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a rozšíření nabídky 

dalšího vzdělávání u partnerů projektu. V rámci 1. roku udržitelnosti projektu byla rozšířena 

nabídka dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji o další 2 Rozhodnutí o udělení autorizace pro 

dílčí kvalifikaci podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání 

 

Více viz www.podpora-nadeje-m.cz 
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Fotodokumentace z realizace projektu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  

Projekt: Práce je šance na návrat - Komplexní program podpory pracovní integrace pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené  

 

Zkrácený název projektu:  „NÁVRAT" 

Příjemce finanční podpory: Naděje – M, o.p.s. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00232 

Doba realizace projektu: 01. 11. 2011 – 31. 10. 2013 (24 měsíců) 

Projekt byl realizován v Ústeckém kraji, v regionu Most a Litvínov.  

Projekt byl realizován v souladu s Integrovaným plánem rozvoje města Most – Deprivované 

mostecké zóny a občanské soužití (IPRM DEMOS), schváleného Řídícím orgánem 

Integrovaného operačního programu dne 27. března 2009, číslo usnesení 54/2009. 
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Partner projektu 

 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most,  

IČ 001 25 423 

 

Spolupracující organizací pro oslovení a výběr cílové skupiny 

 Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ústí nad Labem 

Kontaktní pracoviště v Mostě 

se sídlem tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most 

IČ 005 54 898 

Kontaktní pracoviště v Litvínově 

se sídlem Ke Střelnici 167, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1  

IČ 005 54 898 

 

Spolupracující organizací pro koordinaci spolupráce příjemce finanční podpory  

s organizacemi pracujícími s cílovou skupinou ve vyloučených lokalitách v regionu Most  

 Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách při Úřadu vlády ČR  

se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, IČ 000 06 599 

 

Hlavní cíl projektu 

Hlavním cílem projektu bylo podpořit pracovní integraci osob ohrožených sociálním 

vyloučením či sociálně vyloučených na trhu práce, odstranit bariéry znesnadňující jejich 

rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce prostřednictvím vybraných sociálních služeb. 

 

Obecný cíl projektu 

Prostřednictvím poskytnutých poradenských a vzdělávacích služeb aktivizovat a motivovat 

cílovou skupinu k získání udržitelného zaměstnání. 

 

Specifické cíle projektu 

1. Poskytnout cílové skupině poradenské a vzdělávací služby dle jejich individuálních 

potřeb, odstranit nebo alespoň minimalizovat jejich znevýhodnění na trhu práce a 

podpořit tak jejich šanci na získání udržitelného zaměstnání. 
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2. Prostřednictvím bilančně diagnostických služeb podpořit jejich kariérové rozhodování, 

aktivizovat a motivovat je k získání a přijetí udržitelného zaměstnání. 

3. Odstranit jejich handicap absence pracovních zkušeností a návyků a umožnit jim 

vykonat odborná praktika u zaměstnavatelů.  

4. Intenzivní spoluprací se zaměstnavateli vytvořit pro cílovou skupinu nová pracovní 

místa. 

5. Šířit a propagovat výsledky projektu. 

 

Cílová skupina projektu 

60 osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučené, které jsou evidované na 

Úřadu práce České republiky, krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště  

v Mostě a v Litvínově: 

 osoby pečující o osobu blízkou; 

 etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí. 

 

V rámci realizace tohoto projektu naše společnost předpokládala práci s cílovou skupinou  

v kvantifikaci 60 osob. Skutečnost ukázala, že v rámci projektu naši pracovníci pracovali  

se 108 zástupci cílové skupiny, z toho s 25 muži a 83 ženami.  V průběhu realizace projektu 

ukončilo svou účast v projektu celkem 56 účastníků projektu, z toho 33 účastníků nastoupilo 

do pracovního poměru, 1 účastník zahájil SVČ, 14 účastníků projektu ukončilo svou účast  

v projektu z důvodů neplnění povinností či sankčního vyřazení ÚP, 5 účastníků projektu 

ukončilo svou účast v projektu ze zdravotních důvodů či z důvodu péče o osobu blízkou  

a 3 účastníci ukončili svou účast v projektu z jiných důvodů (změna trvalého bydliště, nástup 

na MD, soustavná příprava na povolání atd.). Zbývajících 52 účastníků projektu ukončilo 

svou účast v projektu dne 31. 10. 2013 v souvislosti s jeho ukončením. 

 

Úspěchem realizace celého projektu bylo naplnění všech cílů, klíčových aktivit, stanovených 

monitorovacích indikátorů, výstupů i výsledků projektu. Dalším výrazným úspěchem 

realizace projektu byl přínos pro cílovou skupinu projektu. Účastníci projektu byli zařazeni  

do motivačních, aktivizačních, poradenských a vzdělávacích programů, které přispěly  

k odstranění nebo alespoň minimalizaci jejich znevýhodnění na trhu práce a podpořily tak 
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jejich šanci na získání udržitelného zaměstnání. Díky finanční podpoře projektu a rozvinuté 

spolupráci se zaměstnavateli bylo pro cílovou skupinu vytvořeno 11 pracovních míst, z toho  

6 dotovaných pracovních míst s příspěvkem na hrazení mzdových nákladů pro 

zaměstnavatele a 5 nedotovaných pracovních míst u regionálních zaměstnavatelů pro  

5 účastníků projektu. Pro účastníky projektu, kteří nedisponovali dostatečnými pracovními 

zkušenostmi, bylo vytvořeno 5 pracovních míst na zkoušku (výkon odborných praktik)  

s dobou udržitelnosti 3 měsíce.  

 

Z pohledu naší společnosti, partnera projektu, spolupracujících organizací i sociálních 

partnerů v regionu Most se realizace projektu jeví jako velmi úspěšná a výrazně přínosná pro 

cílovou skupinu.  Velmi důležitým aspektem úspěšnosti byl individuální přístup k účastníkům 

projektu po dobu realizace poradenských i vzdělávacích aktivit. Všichni účastníci projektu, 

kteří opustili projekt v souvislosti s jeho ukončením, mají nabídku ze strany naší společnosti, 

nadále využívat služby vytvořené poradny každý den v běžné pracovní době dle jejich 

aktuálních potřeb. Budou se jim věnovat osobní poradci společnosti, kteří s nimi pracovali po 

dobu realizace projektu, a budou jim pomáhat řešit jejich problémy, v souvislosti s návratem 

na trh práce či do běžného života. Tyto možnosti se týkají i těch klientů, kteří v průběhu 

realizace projektu nastoupili do zaměstnání či ukončili svou účast v projektu z jiných důvodů. 

Pokud někdo z nich se opět zaeviduje na úřadu práce, může opět využít služby kompetentních 

pracovníků naší společnosti.  

 

Rádi bychom vyjádřili uspokojení z úspěšné realizace projektu zaměřeného na integraci 

sociálně vyloučených skupin na trh práce v tak problematickém regionu, jakým Mostecko 

bezesporu je. Všechny plánované monitorovací indikátory byly beze zbytku naplněny, některé 

i vysoce překročeny. Výsledky projektu ukazují, že pracuje-li se s danou cílovou skupinou 

komplexně (soubor provázaných aktivit vedoucích ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

 i v běžném životě), má to pozitivní dopad na jejich další uplatnění na trhu práce a na posílení 

jejich životních pozic. Výsledky projektu ukazují, že i v takto problematické lokalitě ČR lze 

zajistit uplatnění pro dané sociální skupiny. Rádi bychom závěrem vyjádřili naději, že takto 

zaměřených projektů bude v našem regionu realizováno více. 

Více viz www.pracejesance.cz 
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Fotodokumentace z realizace projektu 
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Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekt:  Kariérové poradenství v praxi  

Zkrácený název projektu:  „KAR-POR" 

Příjemce finanční podpory: Naděje – M, o.p.s. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.49/01.0011 

Doba realizace projektu: 01. 01. 2012 – 31. 12. 2013 (24 měsíců) 

Projekt byl realizován na regionální úrovni, v regionu Ústeckého kraje (Most a Litoměřice). 

 

Partneři projektu 

 Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace, IČ 473 25 615 

 Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace, IČ 622 09 051 

 Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice,  

IČ 46773606 

 Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, IČ 467 73 304 

 

Hlavní cíl projektu  

Hlavním cílem projektu bylo podpořit profesní rozvoj a další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, kteří budou poskytovat služby kariérového poradenství žákům základních škol, 

vyučovat základy volby povolání a seznamovat žáky se světem práce již na 1. stupni 

základních škol s ohledem na aktuální místní podmínky trhu vzdělávání a trhu práce. 

 

Klíčové aktivity projektu 

01 - Vytvoření sítě spolupracujících institucí v regionu Most a Litoměřice pro zkvalitnění 

dosavadního systému poskytování služeb kariérového poradenství. 

02 - Vytvoření vzdělávacího programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP) včetně metodických materiálů a akreditace vzdělávacího programu v systému DVPP. 

03 - Proškolení lektorského sboru příjemce finanční podpory ve vytvořeném vzdělávacím 

programu DVPP. 

04 - Vzdělávání cílové skupiny v akreditovaném vzdělávacím programu pro DVPP. 

05 - Praktické stáže a exkurze cílové skupiny u zaměstnavatelů a zapracování poznatků do 

školních vzdělávacích programů (ŠVP) základního vzdělávání.  
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06 - Praktické „ochutnávky“ vzdělávacích programů pro cílovou skupinu a zapracování 

poznatků do ŠVP základního vzdělávání. 

07 - Odborná pracovní stáž v zahraničí k využití „know-how“ a zajištění přenosu „dobrých 

praktik“ v oblasti kariérového poradenství. 

 

Cílová skupina projektu: 

Cílovou skupinu projektu tvořili pracovníci základních škol v kvantifikaci 24 osob  

a v rámci projektu byla cílová skupina rozdělena na 3 podskupiny: 

 pedagogičtí pracovníci základních škol, kteří jsou výchovnými poradci a působí v roli 

kariérových poradců. 

 pedagogičtí pracovníci základních škol, kteří zahájí výuku k volbě povolání  

a přechodu do světa práce již na 1. stupni základní školy. 

 pedagogičtí pracovníci základních škol, kteří vyučují v rámci školních vzdělávacích 

programů (ŠVP) předmět „Výchova k volbě povolání“. 

 

Úspěchem realizace celého projektu bylo naplnění všech stanovených monitorovacích 

indikátorů, cílů, výstupů a výsledků projektu. Výrazným úspěchem realizace projektu je však 

přínos pro cílovou skupinu.  Ta získala řadu nových kompetencí, které přispějí ke zlepšení  

a zkvalitnění dosavadního systému poskytování služeb kariérového poradenství na základních 

školách v Ústeckém kraji, v regionu Most a Litoměřice. V rámci realizace samotného 

projektu se podařilo vytvořit širokou síť zástupců nejen regionálních zaměstnavatelů, 

regionálních středních škol, ale i sociálních partnerů.  

 

K utřídění aktuálních informací z trhu vzdělávání i trhu práce v jednotlivých regionech 

Ústeckého kraje i k získání nových poznatků, jak pomoci žákům v jejich profesní orientaci, 

jistě přispěla i realizace pracovních seminářů se zástupci spolupracující sítě v Ústeckém kraji. 

Cílová skupina z obou regionů se seznámila s řadou odborníků z relevantních institucí, které 

mohou dosavadní systém kariérového poradenství zkvalitnit či rozšířit, a tak si vytvořila 

formální i neformální vazby pro pokračování spolupráce po ukončení projektu v rámci služeb 

kariérového poradenství pro žáky základních škol.  V rámci spolupracující sítě bylo dosaženo 

nejen stanovených cílů, výstupů a výsledků projektu, ale také došlo k propojení služeb 
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kariérového poradenství mezi resortem vzdělávání a trhem práce, a to s ohledem na aktuální 

situaci na trhu vzdělávání a potřeby místního trhu práce i v jednotlivých regionech Ústeckého 

kraje.  

 

Cílová skupina projektu měla možnost absolvovat praktické stáže a exkurze u regionálních 

zaměstnavatelů pro ověření si skutečného stavu na trhu práce v praxi. V rámci pracovních 

stáží a exkurzí u regionálních zaměstnavatelů měla možnost poznat prostředí výrobních 

podniků, vyzkoušet si některé výrobní činnosti v praxi, ale hlavně si udělat představu o tom, 

jaké pracovní pozice jsou v regionu Most i v regionu Litoměřice žádané. V rámci 

„ochutnávek“ vzdělávacích programů na regionálních středních školách poznali celou řadu 

učebních a studijních oborů, měli možnost projít odbornými učebnami jednotlivých škol, sami 

na vlastní kůži si vyzkoušet některé činnosti v praxi, se kterými se studenti při své výuce 

setkávají. Díky projektu mají partnerské základní školy stabilní základnu pro pokračování  

a rozšiřování spolupráce se zástupci regionálních zaměstnavatelů, se zástupci regionálních 

středních škol či se zástupci sociálních partnerů. Bez realizace projektu by bylo navázání této 

spolupráce pro partnerské školy velmi obtížné. 

 

Dalším přínosem pro cílovou skupinu je získání nových nástrojů pro podporu kariérového 

poradenství. Vytvořením vzdělávacího programu pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP) včetně metodické příručky a pracovních listů s názvem „Kariérové 

poradenství v praxi“ došlo ke zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího 

vzdělávání v oblasti kariérového poradenství nejen pro cílovou skupinu projektu, ale i pro 

pracovníky škol a školských zařízení či jako modelového příkladu pro jiné regiony nejen  

v Ústeckém kraji, ale i v dalších regionech České republiky.  

 

V rámci vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu pro DVPP včetně metodických 

materiálů získala cílová skupina nové znalosti, které budou využívat v každodenní praxi  

v rámci profesní orientace žáků, a to již na 1. stupni základních škol. Získáním osvědčení  

v systému DVPP byl podpořen jejich profesní rozvoj, tzn., že byl zvýšen počet 

kvalifikovaných pedagogických pracovníků, kteří přispějí k hladkému průchodu žáků 

základních škol celým procesem kariérového poradenství, se správnou volbou jejich 
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budoucího povolání.  Zvýšení jejich kompetencí obecně vedlo i k jejich zlepšenému postavení 

na trhu práce. Díky projektu získali metodickou podporu v podobě nových učebních materiálů 

pro zkvalitnění služeb kariérového poradenství (instruktážní DVD, vzdělávací program pro 

DVPP včetně metodické příručky a pracovních listů s názvem „Kariérové poradenství  

v praxi“), které využijí v rámci kariérového poradenství na svých základních školách. 

 

Výrazným přínosem celého projektu byly i získané poznatky a zkušenosti z realizace odborné 

zahraniční pracovní stáže v Hoornu, v Nizozemí. V zahraničí všichni účastníci stáže získali 

mnoho informací a poznatků, které mohou využít při své práci se žáky, a tak přispět  

ke zkvalitnění služeb kariérového poradenství v daných regionech Ústeckého kraje. Cílová 

skupina projektu získala řadu praktických návodů pro práci se žáky v rámci kariérového 

poradenství, které považují za velice užitečné a přínosné nejen v rámci výuky kariérového 

poradenství, ale i komplexní práce se žákem v oblasti volby povolání. Ostatní účastníci 

zahraniční stáže získali řadu námětů pro zkvalitnění dosavadního systému služeb kariérového 

poradenství v Ústeckém kraji, např. pro nové projekty v rámci programového období 2014 – 

2020 či při své dosavadní práci s širokým spektrem cílových skupin. 

 

Důležitým aspektem bylo i porovnání získaných informací a poznatků v rámci dvou odlišných 

regionů Ústeckého kraje (Most a Litoměřice), a to v souvislosti s demografickým vývojem, 

vzdělanostní strukturou, oborovou skladbou středních škol i s rozličným zaměřením 

podnikatelské sféry. Zapracováním všech získaných poznatků a zkušeností v rámci realizace 

projektu do ŠVP pro základní školy bude zárukou, že poskytovatelé služeb kariérového 

poradenství budou schopni lépe a včas pomoci žákům při správné volbě vzdělávací při 

profesní kariéry.    

 

Více viz www.kar-por.cz 
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Fotodokumentace z realizace projektu 
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Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  

Projekt: PRÁCE BEZ BARIÉR 

 

Zkrácený název projektu:  „PRÁCE BEZ BARIÉR" 

Příjemce finanční podpory: Naděje – M, o.p.s. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00079 

Doba realizace projektu: 01. 02. 2013 – 31. 01. 2015 (24 měsíců) 

Projekt je realizován v Ústeckém kraji, v regionu Most a Litvínov.  

 

Spolupracující organizací pro oslovení a výběr cílové skupiny: 

 Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ústí nad Labem 

Kontaktní pracoviště v Mostě 

se sídlem tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most 

IČ 005 54 898 

Kontaktní pracoviště v Litvínově 

se sídlem Ke Střelnici 167, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1  

IČ 005 54 898 

 

Hlavní cíl projektu  

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání na trhu práce  

v Ústeckém kraji prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní 

politiky zaměstnanosti, s důrazem na skupiny osob, kterým je věnována zvýšená péče při 

zprostředkování zaměstnání. 

 

Specifické cíle projektu 

 

1. Poskytnout cílové skupině poradenské a vzdělávací služby dle jejich individuálních 

potřeb a podpořit tak jejich šanci na získání udržitelného zaměstnání. 

2. Prostřednictvím diagnostických služeb podpořit jejich kariérové rozhodování, 

aktivizovat a motivovat je k získání a přijetí udržitelného zaměstnání. 

3. Umožnit cílové skupině získat novou nebo zvýšit stávající kvalifikaci a umožnit jim 

vykonat v rámci rekvalifikací odbornou praxi na pracovištích zaměstnavatelů. 
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4. Intenzivní spoluprací se zaměstnavateli přizpůsobovat obsah rekvalifikací aktuálním 

potřebám místního trhu práce. 

5. Zprostředkovat pro cílovou skupinu nová či volná pracovní místa. 

6. Šířit a propagovat výsledky projektu. 

 

Cílová skupina projektu 

 

Cílovou skupinu projektu bude tvořit 60 uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená 

péče při zprostředkování a jsou evidováni na Úřadu práce České republiky, krajská pobočka  

v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště v Mostě a v Litvínově.  

Cílovou skupinu tvoří: 

 uchazeči o zaměstnání - fyzické osoby starší 50 let věku; 

 uchazeči o zaměstnání - fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů  

o zaměstnání déle než 5 měsíců. 

 

Klíčové aktivity projektu 

 

01 - Řízení, organizace, hodnocení a propagace projektu 

02 - Oslovení, výběr a vstup cílové skupiny do projektu 

03 – Pracovní a bilanční diagnostika 

04 – Motivační a aktivizační program 

05 – Finanční gramotnost 

06 – Funkční gramotnost 

07 – „Ochutnávka“ pracovních pozic 

08 – Rekvalifikační vzdělávání 

09 – Poskytování průběžného individuálního podpůrného poradenství 

10 – Spolupráce se zaměstnavateli 

11 - Zprostředkování zaměstnání a podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na 

úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům 

 

Více viz www.pracebezbarier.cz 
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Fotodokumentace z realizace projektu 
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Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  

Projekt: Komplexní program podpory k posílení pracovní integrace sociálně vyloučených 

osob v Ústeckém kraji 

 

Zkrácený název projektu:  „CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ" 

Příjemce finanční podpory: Naděje – M, o.p.s. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00181 

Doba realizace projektu: 15. 03. 2013 – 14. 3. 2015 (24 měsíců) 

Projekt je realizován v Ústeckém kraji, v regionu Most a Litvínov.  

 

Spolupracující organizací pro oslovení a výběr cílové skupiny: 

 Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ústí nad Labem 

Kontaktní pracoviště v Mostě 

se sídlem tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most 

IČ 005 54 898 

Kontaktní pracoviště v Litvínově 

se sídlem Ke Střelnici 167, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1  

IČ 005 54 898 

 

Hlavní cíl projektu  

 

Hlavním cílem projektu je podpořit pracovní integraci osob ohrožených sociálním 

vyloučením či sociálně vyloučených na trhu práce, odstranit bariéry znesnadňující jejich 

rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce prostřednictvím vybraných sociálních služeb, 

s důrazem na skupiny osob, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování 

zaměstnání.  

 

Specifické cíle projektu 

 

1. Poskytnout cílové skupině poradenské a vzdělávací služby dle jejich individuálních 

potřeb, odstranit nebo alespoň minimalizovat jejich znevýhodnění na trhu práce  

a podpořit tak jejich šanci na získání udržitelného zaměstnání. 
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2. Prostřednictvím diagnostických služeb podpořit jejich kariérové rozhodování, 

aktivizovat a motivovat je k získání a přijetí udržitelného zaměstnání. 

3. Odstranit jejich handicap absence pracovních zkušeností a návyků a umožnit jim 

vykonat odborná praktika v rámci profesního vzdělávání u zaměstnavatelů.  

4. Intenzivní spoluprací se zaměstnavateli vytvořit pro cílovou skupinu vhodná pracovní 

místa. 

5. Šířit a propagovat výsledky projektu. 

 

Cílová skupina projektu 

Cílovou skupinu projektu bude tvořit 60 uchazečů o zaměstnání, kteří jsou ohroženi sociálním 

vyloučením či sociálně vyloučené a kteří jsou evidováni na Úřadu práce České republiky - 

krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště v Mostě a v Litvínově a je jím 

věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. 

Cílovou skupinu tvoří: 

 uchazeči o zaměstnání - fyzické osoby starší 50 let věku; 

 uchazeči o zaměstnání - etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí. 

 

Projekt svou cílovou skupinou (fyzické osoby starší 50 let věku) spadá do  EY 2012.  

EY 2012 byl vyhlášen v roce 2012 a jedná se o Evropský rok aktivního stárnutí  

a mezigenerační solidarity (dále jen „EY 2012“), s důrazem na podporu vitality a důstojnosti 

všech osob. 

Celkovým cílem EY 2012 je usnadnit vytvoření kultury aktivního stárnutí založené  

na společnosti vstřícné pro všechny věkové skupiny. 

 

Klíčové aktivity projektu 

 

01 - Řízení, organizace, hodnocení a propagace projektu 

02 - Oslovení, výběr a vstup cílové skupiny do projektu 

03 – Pracovní a bilanční diagnostika 

04 – Motivační a aktivizační program 

05 – Finanční gramotnost 

06 – Funkční gramotnost 
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07 – Profesní vzdělávání 

08 – Poskytování průběžného individuálního podpůrného poradenství 

09 – Spolupráce se zaměstnavateli 

10 - Zprostředkování zaměstnání a podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na 

úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům 

 

Více viz www.cestakzamestnani.cz 

 

Fotodokumentace z realizace projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naděje - M, o.p.s. 
Báňská 287, 434 01 Most 
IČ 254 54 722 
E-mail: nadeje-m@seznam.cz 

 

25 

Od 01. 11. 2013 do 31. 10. 2014 realizuje společnost Naděje - M, o.p.s. projekt "Senioři 

zpívají" - číslo dotace 13/SML 1910. Tento projekt je realizován s finanční podporou 

Ústeckého kraje. 

 

Cílem projektu je hudbou, zpěvem a pohybem zlepšovat kvalitu života seniorů, umístěných  

v sociálních zařízeních v regionu Most. Senioři mají možnost zpívat při harmonice a jakkoliv 

se rytmicky i pohybově zúčastnit hudební produkce. V rámci hudebních produkcí  

na jednotlivých sociálních zařízeních jsou senioři vtaženi do samotného programu např. 

formou určení si své oblíbené písně. Hudební produkce je proložena mluveným slovem  

a diskuzí účinkujících se seniory. Těchto hudebních produkcí mají možnost účastnit  

se i rodinní příslušníci seniorů.  

 

Po dobu trvání projektu se uskuteční celkem 10 hudebních produkcí v sociálním zařízení  

v regionu Most. 

1. hudební produkce se uskutečnila dne 23. 12. 2013 v prostorách Domova důchodců 

Meziboří, příspěvková organizace, Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13  

2. hudební produkce se uskutečnila dne 23. 12. 2013 v prostorách Penzionu pro důchodce, 

Meziboří, Okružní čp. 117, PSČ 435 13 

 

Více viz www.nadeje-m.cz 

 

Fotodokumentace z realizace projektu 
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Vzdělávací programy naší společnosti 

Společnost Naděje - M, o.p.s. má v současné době akreditované tyto vzdělávací programy 

v systému dalšího vzdělávání: 

 Udělená akreditace MŠMT, rozhodnutí č. j. 38893/2012-201 – akreditace vzdělávací 

instituce, platnost do 21. 11. 2018. 

 Udělená akreditace MŠMT, rozhodnutí č. j. 37782/2012-201-754 – akreditace 

vzdělávacího programu Kariérové poradenství v praxi, platnost do 21. 11. 2015. 

 

Vzdělávací programy akreditované MŠMT či MPSV, ve kterých naše společnost Naděje – M, 

o.p.s. v roce 2013 realizovala níže uvedené rekvalifikační kurzy: 

Název rekvalifikačního kurzu Číslo akreditace Platnost 

Úklidové práce (se zaměřením na 

domácnosti) 
MŠMT-2138/13-212/108 do 04. 04. 2016 

Pedikúra včetně nehtové modeláže MŠMT-2136/13-212/107 do 04. 04. 2016 

Pracovník v sociálních službách se 

zaměřením na přímou obslužnou péči 

MPSV č. 2013/0343 – PK 

(akreditace vzdělávacího 

programu) 

 

 

 

do 12. 04. 2017 
MPSV č. 2013/0344-I 

(akreditace vzdělávací instituce) 

Mzdové účetnictví (s využitím 

výpočetní techniky) 
MŠMT-573/13-212/37 do 07. 03. 2016 

Účetní a daňová evidence (s využitím 

výpočetní techniky) 
MŠMT-573/13-212/37 do 07. 03. 2016 

Manikúra včetně nehtové  modeláže MŠMT-592/13-212/45 do 09. 01. 2016 

Základy obsluhy osobního počítače MŠMT-591/13-212/44 do 11. 02. 2016 
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Tvorba www stránek MŠMT-591/13-212/44 do 11. 02. 2016 

Obsluha osobního počítače   MŠMT-591/13-212/44 do 11. 02. 2016 

Administrátor osobního počítače MŠMT-591/13-212/44 do 11. 02. 2016 

Základy podnikání MŠMT – 6554/13-212/171 do 26. 03. 2016 

Holičské a kadeřnické práce MŠMT – 19885/2013-1/465 do 23. 07. 2016 

 

 

Služby speciální pedagogiky - společnost Naděje- M, o.p.s. nabízí speciálně pedagogické 

služby v oblasti vzdělávání a výchovy pro: 

 

 děti předškolního věku 

 žáky základních a středních škol 

 rodiče - zákonné zástupce 

 školy a pedagogy 

Tato služba je zajištěna speciálním pedagogem, s dlouholetou praxí v mateřské, základní  

i střední škole a v pedagogicko-psychologické poradně, který poradí a pomůže formou 

individuální a skupinové práce i návštěvami v domácím prostředí klienta.  

Více zde: http://www.nadeje-m.cz/socialni-psychologicke-a-pravni-sluzby/  

 

Poradenské programy - pro naše klienty nabízíme řadu poradenských programů, do kterých 

patří: 

 

 motivační programy 

 aktivizační programy 

 programy funkční gramotnosti 

 programy finanční gramotnosti 

 

Pro naši společnost je důležitá kvalita poskytovaných služeb. Našim klientům nabízíme 

moderní výuku v příjemných prostorách v centru města, moderní vybavení učeben včetně 

digitálních technologií s vysoce kvalitním personálním a materiálním zajištěním. Z důvodu 

individuálního přístupu ke každému klientovi probíhá výuka poradenských i vzdělávacích 

programů v malých skupinkách (max. 12 osob), a tím je umožněn dostatečný prostor pro 

dialog mezi lektorem a každým účastníkem poradenského či vzdělávacího programu.  

http://www.nadeje-m.cz/socialni-psychologicke-a-pravni-sluzby/
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Na závěr jednotlivých poradenských i vzdělávacích programů získávají úspěšní absolventi 

Certifikát o absolvování. Každý účastník poradenského či vzdělávacího programu má  

k dispozici své pracovní místo, počítač včetně přístupu na internet a veškerou techniku, kterou 

může využít při hledání nového pracovního místa. Dále mají účastníci poradenských  

či vzdělávacích programů k dispozici spotřební a výukový materiál, odbornou literaturu, 

pracovní materiály, denní tisk, časopisy s pracovní inzercí. Rovněž mohou zdarma využívat 

telefon společnosti.   

 

Více viz www.nadeje-m.cz 

 

Ilustrační foto výukových prostor 
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FINANČNÍ ČÁST 
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6. Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2013 v tis. Kč 
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7. Rozvaha k 31. 12. 2013 v tis. Kč 
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8. Poděkování 
 

Na závěr chceme poděkovat a vyjádřit uznání nejen všem pracovníkům naší společnosti,  

ale i všem partnerům, organizacím i sociálním partnerům, kteří v rámci poslání naší 

společnosti s námi spolupracují. 

 

Poděkování patří také všem členům správní a dozorčí rady, zejména těm, kteří s námi 

spolupracující po celou dobu existence obecně prospěšné společnosti Naděje – M, o.p.s. 

 

Výroční zprávu za rok 2013 vydala: Naděje – M, o.p.s. 

 

Staturární orgán: Filip Stárek, ředitel 

 

Osoba oprávněná zastupovat obecně prospěšnou společnost: Ing. Milena Pešoutová 

 

Počet stran: 38 

 

V Mostě, duben 2014 

                                                                                                          

Ing. Milena Pešoutová 

                                                                                                             Naděje – M. o.p.s. 


