
Víme, jak na TO! 

Přijďte k nám a my vám 

BEZPLATNĚ 

pomůžeme a poradíme. 

Věřte, že pak můžete říkat 

DOKÁŽU TO 

KONTAKTNÍ MÍSTO 

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 

Program podpory ke zvýšení uplatnitelnosti 

ve společnosti a na trhu práce pro osoby žijící 

v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách 

města Mostu 

Zkrácený název projektu 

"DOKÁŽU TO" 

Příjemce finanční podpory 

Naděje – M, o.p.s. 

Registrační číslo projektu 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007555 

Doba realizace projektu 

01. 02. 2018 – 31. 01. 2021 (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 

„DOKÁŽU TO“ 

REALIZÁTOR PROJEKTU 

Naděje - M, o.p.s. 

Kontaktní místo podpory „SUPPORT“ 

Chomutovská 2261/2 (blok 15) 

434 01 Most 

(blok 15, vchod naproti Azylovému domu 

v ul. Ludovíta Štúra) 

Jak nás můžete kontaktovat? 

 Osobně na výše uvedené adrese kontaktního 

místa podpory „SUPPORT“ 

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 

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

U Věžových domů a Sedmistovky, ale i jinde v Mostě? 

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


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

U Věžových domů a Sedmistovky? Řešíte tíživou životní situaci způsobenou především dlouhodobou nezaměstnaností, nízkými 

rodinnými příjmy, zadlužeností a závislostí na dávkách ze státního sociálního systému? 

 Jste bez práce, máte nízkou nebo žádnou kvalifikaci a jste zklamaní ze stále se opakujícího neúspěchu získat legální, kvalitní 

a  stabilní zaměstnání s jistotami? 

 Chybí vám pracovní zkušenosti, návyky a špatně se orientujete na trhu práce, chybí vám potřebné dovednosti, jak být na trhu práce 

úspěšní?  

 Máte nízkou motivaci a nízké kompetence pro řešení nepříznivých osobních životních situací, máte potíže při kontaktu 

s institucemi? 

 Jste zadlužení a z toho plynoucí exekuce vám brání v legálním vstupu na trh práce?  

 Potřebujete zvýšit právní a finanční povědomí ke vstupu a udržení se na legálním trhu práce? 

 Máte problémy i v dalších oblastech života, se kterými je nezaměstnanost spjata, např. dluhy, 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 a nemáte se na koho obrátit, aby Vám BEZPLATNĚ poradil? 

 

 

 

 Od 01. 03. 2018 do 31. 01. 2021 bude v Mostě, v ulici Chomutovská 2261/2 (blok 15) nově otevřeno kontaktní místo 

podpory „SUPPORT“ - viz mapa. Pomoc a podporu ke zvýšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce vám v této 

poradně budou BEZPLATNĚ poskytovat osobní poradci. Kontaktní místo podpory bude otevřeno 5 dnů v týdnu, tedy každý 

pracovní den od pondělí do pátku, v provozní době od 09:00 hodin do 17:00 hodin.   

 Osobní poradci vás budou aktivizovat a motivovat ke vstupu na trh práce, získáte potřebné dovednosti pro trh práce 

a naučíte se, jak být na trhu práce úspěšní a jak získat odpovídající práci s jistotami. 

 V rámci individuálního poradenství vám pomůžeme řešit problémy i v dalších oblastech života, se kterými úspěšný vstup 

na trh práce úzce souvisí (dluhy, bydlení, kriminalita, vzdělávání, rodina, vztahy, zdraví atp.). 

 V případě vaší potřeby budou osobní poradci zajišťovat i doprovod s vámi na úřady a na schůzky s věřiteli, 

příp. do  navazujících institucí, jejichž pomoc přispěje k řešení vaší celkové sociální situace. 

 Posílíme vaše dovednosti v oblasti právní a finanční gramotnosti k úspěšnému vstupu a k udržení se na trhu práce.   

 Budeme vás motivovat ke změně tíživé životní situace, získáte kontakty se sociálním okolím, umožníme vám přístup 

k veřejným službám a ke zdrojům. 

 Zlepšíme vaše dovednosti k hledání nového zaměstnání, které vám přinese zvýšení vašich příjmů a zlepšení vaší tíživé 

životní situace. 

 Vždy však mějte na paměti, že uprostřed každého problému, ve kterém jste se ocitli, se nachází příležitost, která vám 

může současný život změnit. 

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 na kontaktním místě podpory „SUPPORT“ 

připraveni pomoci a poradit! Veškerá pomoc a podpora je pro všechny zájemce BEZPLATNÁ - ZDARMA 

 Hlavní cíl projektu 

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost osob 

sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním 

vyloučením, žijících ve městě Most, v sociálně vyloučených 

(deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, 

K. H. Borovského, Javorová, U Věžových domů 

a Sedmistovky ve společnosti a na trhu práce a odstranit 

či alespoň eliminovat bariéry, které jim brání nejen 

v začleňování do společnosti, ale i v rovnocenném 

vstupu a udržení se na trhu práce. Důraz bude kladen 

na individuální práci s každým jedincem, s cílem plně 

ho zapojit do sociálního, ekonomického a kulturního 

života společnosti. 

 Klíčové aktivity 

Projekt bude realizován prostřednictvím těchto 7 klíčových 

aktivit: 

KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se 

do projektu 

KA 02 - Vybudování a provoz kontaktního místa podpory 

„SUPPORT“ v sociálně vyloučené (deprivované) lokalitě 

„Stovky“  

KA 03 - Aktivizace a motivace cílové skupiny k podpoře 

vstupu na trh práce  

KA 04 - Individuální osobní poradenství ke zvýšení 

uplatnitelnosti na trhu práce i ve společnosti  

KA 05 - Právní a finanční gramotnost (PaFG) ke vstupu 

a udržení se na trhu práce  

KA 06 - Podpora cílové skupiny k začlenění se na trh práce 

prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli 

KA 07 - 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, 

U Věžových domů a Sedmistovky. 

ÚVODEM NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH OTÁZEK 

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


