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11..  ÚÚvvooddnníí  sslloovvoo  
 

“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 společnost 

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

poradenských a vzdělávacích programů pro široké spektrum cílových skupin. 

Od 01. 05. 2015 společnost poskytuje na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého 

kraje, odbor sociálních věcí (identifikátor 3434327) odborné sociální poradenství pro široké 

spektrum cílových skupin (etnické menšiny, imigranti a azylanti, osoby do 26 let věku 

opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách, senioři). Organizace je zařazena v „Katalogu sociálních služeb, 

zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů“ pro Ústecký kraj a dále  

je zařazena do Komunitního plánování při Magistrátu města Mostu. 

 

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

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

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

institucí a úřadů, odborníci z právní, ekonomické a poradenské sféry, specialisté různých 
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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. 

 

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 
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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 

3.      Druhy obecně prospěšných služeb 
 

 podporování osob prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve smyslu 

zákona č. 435/2004 Sb.,  

 provádění a zabezpečování rekvalifikace občanů, kteří jsou uchazeči nebo zájemci  

o zaměstnání ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb.,  

 poskytování odborného sociálního poradenství v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.  

o sociálních službách v oblasti sociální, psychologické a právní,  

 provádění a zabezpečování vzdělávání zaměstnanců fyzických a právnických osob 

podle požadavků zaměstnavatelů i v oblasti dalšího vzdělávání,  

 poskytování poradenství při vytváření podnikatelských záměrů a podnikatelských 

aktivit,  

 poskytování překladatelských a tlumočnických služeb včetně výuky cizích jazyků,  

 vytváření a vyhledávání pracovních příležitostí pro občany zdravotně znevýhodněné  

a provozování chráněných dílen a chráněných pracovišť,  

 vytváření a vyhledávání pracovních příležitostí pro osoby obtížně umístitelné  

a znevýhodněné na trhu práce včetně poskytování poradenství v oblasti 

pracovněprávních vztahů,  

 provádění a zabezpečování vzdělávacích a poradenských programů,  

 zpracování odborných studií, analýz a publikací, včetně činností v síti internet,  

 pořádání a organizování odborných konferencí a seminářů včetně mezinárodních,  

 organizování a pořádání společenských, sportovních a kulturních aktivit,  

 organizování a pořádání aktivit volného času a mimoškolních aktivit,  
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 organizování osvětových a přednáškových činností, včetně šíření příkladů dobré 

praxe, 

 tvorba a řízení projektů,  

 vytváření podmínek k uplatnění osob na trhu práce;  

 navazování spolupráce s domácími i zahraničními organizacemi za účelem rozvinutí 

spolupráce.  

4.      Orgány společnosti 
 

Statutární orgán - ředitel:  Ing. Milena Pešoutová, ředitel (do 15. 12. 2015) 

Od 15. 12. 2015 změna: 

Statutární orgán – ředitel:     Věra Ďuráková  

Správní rada: 

Předseda správní rady:  Iveta Duffková 

Členové správní rady:  Michaela Pulgrová 

    Jana Kalčíková 

Dozorčí rada:    

Předseda dozorčí rady:       Helena Pulgrová 

Členové správní rady:  Karolína Pešoutová 

    Drahomíra Váchová 

 

Zakladatel:   Ing. Milena Pešoutová 

5.      Přehled činnosti společnosti za rok 2015 

 
V roce 2015 společnost Naděje – M, o.p.s. úspěšně realizovala následující projekty, které byly 

finančně podpořeny nejen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky, ale i finančními prostředky Ústeckého kraje. Dále společnost od 01. 10. 2015 

poskytuje na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí 

(identifikátor 3434327) odborné sociální poradenství v rámci plnění veřejné zakázky pro 

Magistrát města Mostu.  
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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 

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 

 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb  

a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace 

 Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace 

 

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 se soustředily na vytvoření a rozvinutí spolupracující sítě 

relevantních institucí v Ústeckém kraji za účelem prohloubení a zkvalitnění nabídky dalšího 

vzdělávání, a to vytvářením vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu povolání  

a Národní soustavu kvalifikací, na které bylo vydáno Rozhodnutí o udělení autorizace pro 

dílčí kvalifikaci podle zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a které 



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

 

8 

odpovídaly současným vzdělávacím potřebám partnerských organizací a aktuálním 

požadavkům místního trhu práce v Ústeckém kraji. 

Dále se klíčové aktivity zaměřovaly na tvorbu modulového poradenského programu, který byl 

pro cílové skupiny metodickým návodem jak pracovat s dílčími kvalifikacemi v teorii i praxi, 

na jeho pilotní ověření, vyhodnocení a dopracování finální verze poradenského programu, ve 

kterém byli proškoleni lektoři dalšího vzdělávání. 

Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České 

republiky. 

Projekt byl úspěšně ukončen k 31. 08. 2012. 

Doba udržitelnosti projektu je 5 let od data ukončení projektu.  

V rámci realizace projektu byla výrazným způsobem rozšířena nabídka dalšího vzdělávání  

v Ústeckém kraji, a to získáním 40 kusů 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 a v rámci udržitelnosti projektu o dalších 27 

profesních kvalifikací.  

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. 

V rámci 2. roku udržitelnosti projektu byla rozšířena nabídka dalšího vzdělávání v Ústeckém 

kraji o dalších 13 Rozhodnutí o udělení autorizace pro dílčí kvalifikaci podle zákona  

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

V rámci 3. roku udržitelnosti projektu byla rozšířena nabídka dalšího vzdělávání v Ústeckém 

kraji o další 4 Rozhodnutí o udělení autorizace pro dílčí kvalifikaci podle zákona  

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

V rámci 4. roku udržitelnosti projektu byla rozšířena nabídka dalšího vzdělávání v Ústeckém 

kraji o dalších 8 Rozhodnutí o udělení autorizace pro dílčí kvalifikaci podle zákona  

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

 

Od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016 je realizován 4. rok udržitelnosti projektu.  

 

Více viz www.podpora-nadeje-m.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.  

 

Hlavním cílem projektu bylo 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.  

 

Projekt se zaměřil na komplexnost, provázanost a vhodnost poradenských, motivačních, 

diagnostických a vzdělávacích aktivit s cílem zprostředkovat pro cílovou skupinu vhodná 

pracovní místa. 

 

Důraz byl kladen na individuální přístup a specifickou péči každému jednotlivci v rámci 

realizace na sebe navazujících aktivit. Důležitým aspektem byl i rozvoj spolupráce  

se zaměstnavateli, kteří podpořili nejen vytváření pracovních míst, umožnili výkon odborné 

praxe v rámci rekvalifikací, ale také podpořili u cílové skupiny i zvýšení orientace na 

regionálním trhu práce.   

Spolupracující organizací pro oslovení a výběr cílové skupiny do projektu byl Úřad práce ČR 

- krajská pobočka v Ústí nad Labem a jeho KOP v Mostě a v Litvínově.  

Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

 

Projekt byl úspěšně ukončen k 31. 01. 2015. 
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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.  

 

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, 

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

zaměstnání. 

 

Jednalo se o komplexní soubor vzájemně provázaných aktivit, směřujících ke zvýšení 

uplatnění cílové skupiny na trhu práce i ve společnosti. Projektové aktivity provedly cílové 

skupiny od aktivizace, motivace a poradenství přes vzdělávací aktivity až po získání nového 

pracovního uplatnění a jeho udržení prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.  

 

Důležitým aspektem byl i rozvoj spolupráce se zaměstnavateli, kteří podpořili nejen vytváření 

pracovních míst, umožnili výkon odborné praxe v rámci profesního vzdělávání, ale také 

podpořili u cílové skupiny zvýšení orientace na regionálním trhu práce.  

 

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

 

Projekt byl úspěšně ukončen k 14. 03. 2015. 
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Fotodokumentace z realizace projektu 
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Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Projekt:  Podpora nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím nových moderních postupů  

a materiálů ve stavebnictví  

Zkrácený název projektu:  „Novinky ve stavebnictví" 

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/04.0024 

Doba realizace projektu: 01. 05. 2014 – 31. 05. 2015 (13 měsíců) 

Doba udržitelnosti projektu: 01. 06. 2015 -– 31. 05. 2016 - 1 rok 

Projekt byl realizován bez partnerství, v Ústeckém kraji, v regionu Most. 

 

Hlavní cíl projektu  

Hlavním cílem projektu je rozvoj nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím zvýšení kvality 

a rozsahu dalšího vzdělávání a rozšíření kvalifikace účastníků dalšího vzdělávání, což směřuje 

ke zvýšení konkurenceschopnosti nejen účastníků projektu na trhu práce, ale následně  

i zaměstnavatelů Ústeckého kraje, a to jak lokálně, tak i na globálním trhu. 

 

Klíčové aktivity projektu 

KA 01 - Tvorba vzdělávacího programu. 

KA 02 - Pilotní ověření vzdělávacích modulů. 

KA 03 - Závěrečná evaluace vzdělávacích programů 

 

Cílová skupina projektu: 

Cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělání v kvantifikaci 24 osob a dělí se na  

3 podskupiny: 

1. podskupina: projektanti ve stavebnictví, architekti - vysokoškolské vzdělání v oboru 

architektura, pozemní stavitelství;  
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2. podskupina: techničtí pracovníci a řemeslníci firem, kteří mohou zajišťovat aplikaci 

nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem;  

3. podskupina: odborníci na stavební materiály a chemici. 

Více viz www.nadeje-m.cz, záložka Projekt Novinky ve stavebnictví 

 

Fotodokumentace z realizace projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 01. 12. 2014 do 31. 11. 2015 zrealizovala společnost Naděje - M, o.p.s. projekt "Senioři 

zpívají – II." - číslo dotace 14/SML 2732. Tento projekt je realizován s finanční podporou 

Ústeckého kraje. 

 
 

Projekt volně navazoval na projekt "Senioři zpívají" (číslo dotace: 13/SML 1910), který byl 

realizován od 01. 11. 2013 do 31. 10. 2014. Důvodem opakování projektu je zvýšený zájem  
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o tyto akce, dále spokojenost a nadšení nejen seniorů z jednotlivých sociálních zařízení, ale  

i jejich provozovatelů. Velmi pozitivně je hodnocena skutečnost, že pro tuto věkovou 

kategorii zástupci Naděje - M, o.p.s. připravili a zrealizovali hudební produkce, které 

obohatily kulturní a společenský život našich seniorů, a tak jim zpříjemnili podzim jejich 

nelehkého života.  

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 sociálních zařízeních  

v regionu Most. 

 1. hudební produkce se uskutečnila dne 09. 02. 2015 v prostorách Domova sociálních 

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

 2. hudební produkce se uskutečnila dne 09. 02. 2015 v prostorách Domova  

s pečovatelskou službou, Okružní 117, 435 13 Meziboří. 

 3. hudební produkce se uskutečnila dne 12. 02. 2015 v prostorách Domovů sociálních 

služeb Litvínov, příspěvková organizace, Litvínov - Janov, Zátiší čp. 177,  

PSČ 435 42. 

 4. hudební produkce se uskutečnila dne 06. 08. 2015 v prostorách   Městské správy 

sociálních služeb v Mostě, Domov pro seniory, Antonína Dvořáka 2166, 434 01 Most. 

 5. hudební produkce se uskutečnila dne 25. 08. 2015 v prostorách Klubu seniorů  

- Meziboří, Náměstí 8. května 326, 435 13 Meziboří. 

 6. hudební produkce se uskutečnila dne 25. 08. 2015 v prostorách Naděje - Ústav 

sociální péče - Domov pro seniory a sociálně zdravotní lůžka, Krušnohorská 

poliklinika s.r.o., Žižkova 151, 436 01 Litvínov. 

 7. hudební produkce se uskutečnila dne 29. 10. 2015 v prostorách Domovů sociálních 

služeb Litvínov, příspěvková organizace, Litvínov - Janov, Zátiší čp. 177,  

PSČ 435 42. 
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 8. hudební produkce se uskutečnila dne 29. 10. 2015 v prostorách Domova sociálních 

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

 9. hudební produkce se uskutečnila dne 29. 10. 2015 v prostorách Domova  

s pečovatelskou službou, Okružní 117, 435 13 Meziboří. 

 10. hudební produkce se uskutečnila dne 27. 11. 2015 v prostorách Penzion  

pro seniory, Novostavby čp. 123/34, Lom, část Loučná 

 

Projekt byl úspěšně ukončen k 30. 11. 2015. 

Více viz www.nadeje-m.cz- záložka Projekt Senioři zpívají – II. 

 

Fotodokumentace z realizace projektu 
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Od 01. 12. 2015 do 31. 11. 2016 realizuje společnost Naděje - M, o.p.s. projekt "Senioři 

zpívají – III." - číslo dotace 15/SML 28972. Tento projekt je realizován s finanční podporou 

Ústeckého kraje. 

 

 

Projekt volně navazuje na projekt "Senioři zpívají" (číslo dotace: 13/SML 1910), který byl 

žadatelem realizován od 01. 11. 2013 do 31. 10. 2014 a dále na projekt „Senioři zpívají – II.“ 

(číslo dotace: 14/SML 2732), který je žadatelem realizován od 01. 12. 2014 do 30. 11. 2015. 

Důvodem opakování projektu je nejen regionální přínos pro seniory v jejich nelehkém období 

života, ale především obrovský zájem o tyto akce, dále spokojenost a nadšení nejen seniorů 

jednotlivých zařízení, ale i jejich provozovatelů. Velmi pozitivně je hodnocena skutečnost,  

že pro tuto věkovou kategorii zástupci žadatele za finanční podpory Ústeckého kraje, velmi 
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kvalitně připravují a realizují akce, které obohatily kulturní a společenský život našich 

seniorů, a tak jim zpříjemnili podzim jejich života. 

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 min. 5 sociálních 

zařízeních v regionu Most. 

 

Více viz www.nadeje-m.cz - záložka Projekt Senioři zpívají – III.  

 

Veřejné zakázky – Poskytování sociálních služeb 

 Dne 17. 09. 2015 byla mezi Statutárním městem Most a obecně prospěšnou 

společností Naděje - M, o.p.s. podepsána Smlouva na poskytnutí sociální služby  

č. 78/13/2015 v rámci veřejné zakázky pod názvem "Poskytování sociálních služeb".  

 Smlouva je uzavřena na dobu určitou s účinností od 01. 10. 2015 do 31. 01. 2018. 

 V rámci plnění veřejné zakázky bude poskytnuta podpora nejméně 300 klientům na 

základě uzavřené dohody o poskytnutí služby, dále bude zrealizováno minimálně  

1 634 kontaktů a uskutečněno 1 634 intervencí.  

 Odborné sociální poradenství je poskytováno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách a je zaměřeno především na dluhovou problematiku. 

 Hlavním cílem sociální služby je ukázat cestu a nasměrovat klienty tak, aby byli 

schopni vyřešit svůj problém v oblasti dluhové problematiky, a to sami nebo  

s minimální institucionální pomocí poskytováním bezplatného, nestranného, 

nezávislého a diskrétního poradenství.  

 Klienti jsou seznámeni se svými právy a povinnostmi tak, aby uměli vyjádřit své 

potřeby a hájit své zájmy.   
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 Poradenství je poskytováno sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách 

obecně prospěšné společnosti Naděje - M, o.p.s. 

 Služba je poskytována ambulantně, a to v každém pracovním týdnu vždy od pondělí 

do čtvrtka. Dva dny v týdnu (PO a ÚT) je služba poskytována na území města Mostu 

(Stovky a Sedmistovky) a dva dny v týdnu (ST a ČT) v lokalitě Chanov. 

 

Poradenství je zaměřeno především na dluhovou problematiku, a to do oblasti předluženosti, 

exekucí a dluhů obecně. 

 Dále jsou služby zaměřeny na pomoc a podporu v oblasti: 

 sociálně právní pomoci,  

 pracovně právních vztahů,  

 nájemních vztahů a bydlení,  

 rodinných a partnerských vztahů,  

 majetkoprávních vztahů,  

 ochrany spotřebitele,  

 zdravotnictví a pojištění,  

 občanského soudního řízení atd. 

Více viz www.nadeje-m.cz - záložka Sociální služby 

 

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

o.p.s. v roce 2015 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 

Mzdové účetnictví (s využitím 

výpočetní techniky) 
MŠMT-10558/2015-1/292 do 01. 07. 2018 

Účetní a daňová evidence (s využitím 

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

Účetní a daňová evidence (s využitím 

výpočetní techniky) 
MŠMT-10558/2015-1/292 do 01. 07. 2018 

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 

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 
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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.  

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 

 

 

 

 

http://www.nadeje-m.cz/socialni-psychologicke-a-pravni-sluzby/
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Ilustrační foto výukových prostor 
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FINANČNÍ ČÁST 
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6. Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015 v tis. Kč 
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7. Rozvaha k 31. 12. 2015 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 2015 vydala: Naděje – M, o.p.s. 

 

Staturární orgán: Věra Ďuráková, ředitel 

 

 

Počet stran: 32 

 

V Mostě, duben 2016 

 

 

 

                                                                                                          

    Věra Ďuráková 

                                                                                                             Naděje – M. o.p.s. 


