
Na problémy nejste nikdy sami! 

Proto jsme tady, abychom vám 

v naší poradně 

BEZPLATNĚ 

poradili, pomohli 

a společně našli 

řešení  

My se držíme hesla 

KAŽDÝ DLUH SE 

MUSÍ ŘEŠIT, NEBOŤ 

BEZ DLUHŮBEZ DLUHŮ  

SE ŽIJE LÉPESE ŽIJE LÉPE  

OCITLI JSTE SE V DLUZÍCH 

PTÁTE SE, JAK Z TOHO VEN 

EXISTUJE NĚJAKÉ ŘEŠENÍ 

KONTAKTNÍ MÍSTO Žijete v sociálně vyloučených lokalitách "Stovky", 
M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová 

a U Věžových domů, ale i jinde v Mostě? 

Naděje – M, o.p.s. 

IČ 254 54 722 

Sídlo: Báňská 287, 434 01 Most, ČR 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Email: nadeje-m@seznam.cz 

O PROJEKTU 

Název projektu 

Dluhové poradenství pro osoby žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách města Mostu ke zvýšení jejich 

uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce 

Zkrácený název projektu 

"BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE" 

Příjemce finanční podpory 

Naděje – M, o.p.s. 

Registrační číslo projektu 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007520 

Doba realizace projektu 

01. 01. 2018 – 31. 12. 2020 (36 měsíců) 

Projekt bude realizován v Mostě, bez partnerství 

a po dobu 36 měsíců.  

Více informací o projektu najdete na  oficiálních webových 

stránkách ESF ČR www.esfcr.cz a na webových 

stránkách příjemce podpory www.nadeje-m.cz 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, 

Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu 

České republiky. 

Osobní návštěvu je vhodné 

předem objednat 

Tento tiskový materiál byl vytvořen pro potřeby oslovení 

a motivace cílové skupiny v rámci projektu 

„BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE“ 

 

REALIZÁTOR PROJEKTU 

Naděje - M, o.p.s. 

Protidluhová poradna 

Chomutovská 2261/2 (blok 15) 

434 01 Most 

(blok 15, vchod naproti Azylovému domu 

v ul. Ludovíta Štúra) 

Jak nás můžete kontaktovat? 

 Osobně v poradně - zde jsou poradci připraveni 

pomoci a poradit 

denně ve dnech PONDĚLÍ - PÁTEK 

v době od 9:00 do 17:00 hodin 

 Telefonicky na tel. č. 775 424 636, 773 998 636 

 Písemně dopisem na výše uvedenou adresu 

nebo emailem na adresu 

nadeje-m.poradna@seznam.cz 

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


 Žijete v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera,  K. H. Borovského, Javorová 

a U Věžových domů, ale i jinde v Mostě, a řešíte tíživou životní situaci způsobenou finančními problémy? 

 Potřebujete zvýšit motivaci a potřebné dovednosti ke změně stávající situace? 

 Ztratili jste zaměstnání, jste bez práce, žijete ze sociálních dávek, jste v  tíživé životní situaci, potýkáte se s finančními problémy, které 

vás nutí si brát půjčky a úvěry, které vám způsobují starosti a komplikace a táhnout vás do tzv. dluhové pasti a stavu předluženosti? 

 Hrozí vám, nebo probíhají u vás, exekuce v důsledku neschopnosti splácet své dluhy? 

 Umíte správně zacházet s penězi, umíte si správně sestavit rodinný rozpočet, abyste více neprohlubovali své stávající dluhy? 

 Potřebuje zvýšit právní a finanční povědomí, abyste se nenechali nalákat na „skvělé a výhodné půjčky“ až do domu, které vás 

ochrání před neúměrnou zadluženosti? 

 Když nečekaná životní situace způsobí, že si opravdu potřebujete vzít půjčku nebo úvěr, umíte rozpoznat situaci, zda je pro vás 

půjčka nebo úvěr výhodný či nevýhodný a zda budete půjčené peníze schopni splácet? 

 Máte problémy i v dalších oblastech života, se kterými jsou dluhy a zadluženost spjaty, např. práce, bydlení, kriminalita, vzdělávání, 

rodina, vztahy, zdraví a podobně? 

 Máte ztížený přístup k veřejným službám a ke zdrojům? 

 Máte nedostatek příležitostí a vazeb pro opuštění sociálně vyloučeného prostředí? 

 Nevíte si rady jak řešit obtížnou životní situaci způsobenou finančními problémy a nemáte se na koho obrátit, aby vám BEZPLATNĚ 

poradil? 

 Od února 2018 do konce prosince 2020 bude v Mostě, ul. Chomutovská 2261/2 (blok 15) nově otevřena PROTIDLUHOVÁ 

PORADNA (viz foto a mapka). 

 Pomoc a podporu v oblasti řešení zadluženosti a nepříznivé životní situace vám v této poradně budou BEZPLATNĚ poskytovat 

osobní poradci. Ti vám poskytnou individuální poradenství nejen v oblasti dluhů, předluženosti, exekucí, ale 

i v dalších oblastech života, se kterými jsou dluhy spjaty (práce, bydlení, kriminalita, vzdělávání, rodina, vztahy, zdraví a podobně). 

 V případě potřeby budou osobní poradci pro vás zajišťovat i doprovod např., na úřady, na schůzky s věřiteli, 

příp. do navazujících institucí, jejichž pomoc přispěje k řešení vaší celkové sociální situace (např. návrh na oddlužení – osobní 

bankrot). 

 Posílíme vaše dovednosti v oblasti finanční a právní gramotnosti, naučíme vás, jak prakticky řešit dluhy, jak se chovat při běžící 

exekuci, práva a povinnosti exekutora, práva a povinnosti dlužníka, výhody a nevýhody oddlužení (osobní bankrot), jak se nedostat do dluhové spirály či pasti a jak tomu předcházet. 

 Naučíme vás, jak správně zacházet s penězi a dále se nezadlužovat, jak si sestavit vyrovnaný nebo ještě lépe přebytkový rodinný rozpočet, jak odesílat žádosti o splátkový kalendář doporučeným dopisem, 

jak správně vyplnit potřebné dokumenty a podobně. 

 Budeme vás motivovat ke změně tíživé životní situace, získáte kontakty se sociálním okolím, umožníme vám přístup k veřejným službám a ke zdrojům a získáte podporu, která vám pomůže zlepšit 

postavení na trhu práce i ve společnosti. 

Mějte stále na paměti naše heslo KAŽDÝ DLUH SE MUSÍ ŘEŠIT, NEBOŤ BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE! 

Pokud jste se rozhodli, že chcete svou tíživou životní situaci řešit, volejte našim osobním poradcům na telefon 775 424 636, 773 998 636, kteří jsou v protidluhové poradně připraveni pomoci a poradit! 

 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. 

 Klíčové aktivity 

Projekt bude realizován prostřednictvím těchto 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 

 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. 

Pokud jste odpověděli alespoň na jednu otázku ANO, TAK MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ! 

ÚVODEM NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH OTÁZEK 


