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Anotace projektu 

Dluhové poradenství pro osoby žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách města Mostu ke zvýšení jejich 

uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, 

Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

 

Projekt se zaměřuje na řešení zadluženosti osob sociálně vyloučených 

nebo ohrožených sociálním vyloučením, žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách (SVL) města Mostu za účelem zvýšení jejich 

uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. 

Individuálním přístupem a intenzivní práci s každým jedincem dojde 

ke zlepšení nepříznivé životní situace, do které se dostali existencí dluhů 

a zvýší si kompetence v oblasti finanční a právní gramotnosti. 

 Hlavní cíl projektu  

Hlavním cílem projektu je podpořit osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené 

sociálním vyloučením, žijící ve městě Most, v sociálně vyloučených (deprivovaných) 

lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová a U Věžových domů, 

které potřebují podporu a pomoc v řešení jejich zadluženosti za účelem zvýšení 

jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. 

Důraz bude kladen na individuální přístup ke každému jedinci s cílem ho plně zapojit 

do sociálního, ekonomického i kulturního života společnosti, umožnit mu překonat 

dluhové problémy a ekonomickou nestabilitu ke zvýšení jejich uplatnitelnosti 

ve společnosti a na trhu práce. 

 Cílová skupina projektu 

Cílovou skupinu projektu tvoří osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené 

sociálním vyloučením, žijící ve městě Most, v sociálně vyloučených 

(deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, K. H. Borovského, 

Javorová a U Věžových domů. 

 Klíčové aktivity 

Projekt bude realizován prostřednictvím 5 klíčových aktivit 

KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu 

KA 02 - Vybudování a provoz protidluhové poradny v sociálně vyloučené 

(deprivované) lokalitě "Stovky" 

KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku 

KA 04 - Finanční a právní gramotnost (FaPG) individuální formou jako prevence 

před zadlužováním 

KA 05 - Evaluace projektu 

 

Projekt bude realizován v Mostě, bez partnera 

a doba realizace projektu je 36 měsíců. 

http://www.esfcr.cz/
http://www.nadeje-m.cz/

