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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 Chomutovská 2261/2,  

434 01 Most (změna sídla od 01. 04. 2018) 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 i ve společnosti, 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 do 01. 02. 2018 poskytovala společnost 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 byla zařazena  

v „Katalogu sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů“ 

pro Ústecký kraj a nadále je zařazena do Komunitního plánování sociálních služeb  

při Magistrátu města Mostu v koordinační skupině č. 2 – Osoby a rodiny v krizi. 

Od 01. 02. 2018 provozuje společnost v rámci projektu „BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE“  

pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené z města Mostu 

protidluhovou poradnu (více viz strana 13). 
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Od 01. 03. 2018 provozuje společnost v rámci projektu „DOKÁŽU TO“ pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením či sociálně vyloučené z města Mostu Kontaktní místo „SUPPORT“, 

kde poskytuje individuální poradenství k jejich zlepšenému postavení na trhu práce  

i ve společnosti (více viz strana 14).  

Obě poradenské poradny jsou provozovány na adrese Chomutovská 2261/2, Most a jsou 

veřejnosti k dispozici od PO do PÁ v čase od 08:00 do 16:00 hodin. 

Od 01. 07. 2018 provozuje společnost v rámci projektu Dětský klub a Příměstský tábor 

„MOSTÍK - II.“ Dětský klub MOSTÍK, který v průběhu školního roku 2018/2019, 2019/2020 

a 2020/2021 poskytuje péči v době mimoškolní vyučování o děti 1. stupně Soukromé základní 

školy OPTIMA s.r.o. V průběhu letních prázdnin 2018, 2019 a 2020 organizuje Příměstské 

tábory pro děti 1. stupně základních škol v Mostě (více viz strana 15). 

Dětský klub MOSTÍK je provozován na adrese Albrechtická 414, Most (budova Střediska 

volného času – přízemí za recepcí). 

 

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, 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.  

 

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. 
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 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 společnosti: Chomutovská 2261/2, PSČ 434 01 Most (změna sídla společnosti  

od 01. 04. 2018) 

Provozovna Dětského klubu MOSTÍK: Albrechtická 414, PSČ 434 01 Most (budova 

Střediska volného času) 

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 

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.,  
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 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,  

 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  

Správní rada: 

Předseda správní rady:  Iveta Duffková 

Členové správní rady:  Michaela Heroldová 

    Jana Kalčíková 
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Dozorčí rada:    

Předseda dozorčí rady:       Helena Pulgrová 

Členové dozorčí rady: Karolína Pešoutová 

    Drahomíra Váchová 

 

Zakladatel:   Ing. Milena Pešoutová 

5.      Přehled činnosti společnosti za rok 2018 

 
V roce 2018 realizovala společnost Naděje – M, o.p.s. následující projekty, které byly 

finančně podpořeny nejen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky, ale i finančními prostředky Ústeckého kraje. Dále společnost poskytovala v lednu 

2018 na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí 

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

II., Odborné sociální poradenství, realizované v rámci smlouvy č. 78/13/2015 pro Magistrát 

města Mostu.  

 

Projekty Evropského sociálního fondu: 

Operační program Zaměstnanost 

 

Projekt: Podpora znevýhodněné mládeže k posílení pracovní integrace, dalšího vzdělávání 

či odborné přípravy prostřednictvím mezinárodní mobility 

 

Zkrácený název projektu: MEZIMO 

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Báňská 287, 434 01 Most, ČR 

Partner projektu: Jugendberufshilfe Chemnitz gGmbH, se sídlem Straße Usti nad Labem  

43-45, 09119 Chemnitz, SRN 

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000593 
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Doba realizace projektu: 01. 05. 2016 – 30. 04. 2018 (24 měsíců) 

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most a Litvínov 

 

Projekt se zaměřoval na podporu znevýhodněné mládeže, ohrožené sociálním vyloučením  

či sociálně vyloučené v regionu Most, které prostřednictvím mezinárodní mobility  

byl usnadněn přístup na trh práce a do dalšího vzdělávání či odborné přípravy. Projekt  

byl předkládán jako komplexní soubor provázaných a vzájemně na sebe závislých aktivit,  

s důrazem na individuální přístup a intenzivní práci s každým jedincem ve všech fázích 

projektu, které povedou mladé lidi k příležitosti začít znovu a najít smysl života. V roce 2018 

byla zrealizována poslední dvouměsíční zahraniční stáž v Chemnitz, v SRN pro 4 účastníky 

projektu. Úspěšně tuto zahraniční stáž ukončili 4 účastníci projektu a získali certifikát  

o absolvování zahraniční stáže, vydaný zahraničními zaměstnavateli.  

V rámci realizace projektu bylo zrealizováno celkem 5 zahraničních stáží, které úspěšně 

ukončilo celkem 19 účastníků projektu a získali certifikát o absolvování zahraniční stáže, 

vydaný zahraničními zaměstnavateli.  

Do projektu bylo v průběhu jeho realizace zařazeno celkem 31 zástupců cílové skupiny. 

Z tohoto počtu se 20 účastníků projektu zúčastnilo 5 zahraničních stáží. Projekt pomohl  

11 účastníkům projektu ve změně postavení na trhu práce, tzn., že 11 účastníků nastoupilo  

do pracovního poměru (3 účastníci před odjezdem na zahraniční stáže a 8 účastníků  

po návratu ze zahraniční stáže). Jedna účastnice projektu si v rámci jeho realizace zvýšila 

kvalifikaci, a to úspěšným absolvováním rekvalifikačního kurzu Účetnictví (s využitím 

výpočetní techniky). 

Tento projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu 

Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.  

Projekt byl úspěšně ukončen k 30. 04. 2018. 

 

Fotodokumentace z realizace projektu 
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Operační program Zaměstnanost 

 

Projekt: Dětský klub a Příměstský tábor "MOSTÍK" 

 

Zkrácený název projektu: MOSTÍK 

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Báňská 287, 434 01 Most 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000061 

Doba realizace projektu: 01. 07. 2016 – 30. 06. 2018 (24 měsíců) 

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most 

 

Projekt byl zaměřen na vybudování a provoz Dětského klubu s rozšířenou provozní dobou,  

na doprovod dětí (kroužky, škola) a na organizaci Příměstských táborů v době letních 

prázdnin 2017. Dne 01. 09. 2016 byl uveden, ve zrekonstruovaných prostorách Střediska 

volného času v Mostě, do provozu Dětský klub „MOSTÍK“ s rozšířenou provozní dobou. 

Tento dětský klub zajišťuje péči o děti 1. – 5. stupně základních škol v Mostě v době mimo 

školní vyučování.  
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Od 01. 09. 2017 do 30. 06. 2018 byla péče o děti 1. stupně základních škol v Mostě v době 

mimo školní vyučování zajištěna v Dětském klubu „MOSTÍK“. Tato služba významně 

rozšířila současnou nabídku služeb péče o děti 1. stupně základních škol v Mostě v době 

mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání či se na trh práce aktivně 

připravují. Projekt přispěl ke zvýšení zaměstnanosti, podporoval rovné příležitosti  

a usnadnil rodičům sladit pracovní a rodinný život. 

Projekt byl realizován bez partnera.  

Tento projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu 

Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.  

Projekt byl úspěšně ukončen k 30. 06. 2018. 

 

Fotodokumentace z realizace projektu 
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Operační program Zaměstnanost 

 

Projekt: Komplexní program podpory ke zvýšení zaměstnanosti žen na trhu práce  

v Ústeckém kraji 

 

Zkrácený název projektu: PRÁCE PRO KAŽDOU 

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Báňská 287, 434 01 Most 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003020 

Doba realizace projektu: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2018 (24 měsíců) 

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most 

 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit zaměstnanost žen ohrožených na trhu práce v Ústeckém 

kraji, v regionu Most, podpořit rovné příležitosti, usnadnit sladění pracovního života  

se soukromým a odstranit překážky, bránící ženám v účasti a setrvání na regionálním trhu 

práce. Projekt se zaměřoval na komplexnost, provázanost a vhodnost poradenských, 

motivačních, diagnostických a vzdělávacích aktivit s cílem zprostředkovat pro ženy vhodná 

pracovní místa u regionálních zaměstnavatelů v dlouhodobě nejžádanějších profesích  

s podporou flexibilních forem práce. Důraz byl kladen především na individuální přístup  

a specifickou péči věnovanou každé účastnici projektu v rámci realizace jednotlivých na sebe 

navazujících aktivit. 
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Cílovou skupinu projektu tvořily ženy, které byly ohrožené na trhu práce a evidované  

na ÚP ČR, KoP v Mostě a v Litvínově, a to nepřetržitě déle než 5 měsíců a ženy s dětmi 

mladšími 15 let věku. 

Do projektu vstoupilo v jeho průběhu oproti plánu celkem 101 žen (plán min. 60 žen), z toho 

projektové aktivity pomohly 33 ženám k úspěšnému vstupu na trh práce a dalším 27 ženám 

k nástupu na dotované pracovní místo či tréninkové pracovní místo. V průběhu realizace 

projektu bylo zrealizováno celkem 12 rekvalifikačních kurzů ke zvýšení či rozšíření 

kvalifikace. Rekvalifikační kurzy úspěšně ukončilo 51 žen.  

Tento projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu 

Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.  

Projekt byl úspěšně ukončen k 31. 12. 2018.   

 

Fotodokumentace z realizace projektu 
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Operační program Zaměstnanost 

 

Projekt: 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., IČ 254 54 722, se sídlem Chomutovská 

2261/2, 434 01 Most 

Místo realizace projektu: Naděje - M, o.p.s., Chomutovská 2261/2 (blok 15), 434 01 Most  

– protidluhová poradna 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007520 

Doba realizace projektu: 01. 01. 2018 – 31. 12. 2020 (36 měsíců) 

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most 

 

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 u min. 350 zástupců cílové skupiny  

ke zlepšení nepříznivé životní situace, do které se dostali existencí dluhů a min. 50 zástupců 

cílové skupiny si zvýší kompetence v oblasti finanční a právní gramotnosti. 

 

Projekt je realizován bez partnera. 

 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost 

a státního rozpočtu České republiky. 

 

Více viz: www.nadeje-m.cz, záložka Projekt BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE 
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Operační program Zaměstnanost 

 

Projekt: 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., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most 

Místo realizace projektu: Naděje - M, o.p.s., Chomutovská 2261/2 (blok 15), 434 01 Most  

– Kontaktní místo podpory SUPPORT 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_052/0007555 

Doba realizace projektu: 01. 02. 2018 – 31. 01. 2021 (36 měsíců) 

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most 

 

Projekt se zaměřuje na zvýšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce osob, které  

jsou sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a žijí v deprivovaných 

lokalitách města Mostu. Individuální formou si min. 175 zástupců cílové skupiny zvýší 

kompetence pro trh práce, min. 30 zástupců cílové skupiny si zlepší postavení na trhu práce  

i ve společnosti, min. 40 zástupců cílové skupiny si zvýší kompetence v oblasti právní  

a finanční gramotnosti k udržení se na trhu práce. 

 

Projekt je realizován bez partnera. 

 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost 

a státního rozpočtu České republiky. 

  

Více viz: www.nadeje-m.cz, záložka Projekt DOKÁŽU TO 
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Operační program Zaměstnanost 

 

Projekt: Dětský klub a Příměstský tábor „MOSTÍK - II.“ 

 

Zkrácený název projektu: „MOSTÍK - II." 

Příjemce finanční podpory: Naděje - M, o.p.s., se sídlem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most 

Místo provozování Dětského klubu: Středisko volného času v Mostě, Albrechtická 414, 

příspěvková organizace, Dětský klub "MOSTÍK" (přízemí) 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007847 

Doba realizace projektu: 01. 07. 2018 – 30. 06. 2021 (36 měsíců) 

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, region Most 

  

Projekt navazuje na projekt s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000061 a řeší 

péči o děti 1. stupně Soukromé základní školy (SZŠ) OPTIMA s.r.o. v Mostě ve školním roce 

2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021 v době mimo školní vyučování v Dětském klubu 

"MOSTÍK" s rozšířenou provozní dobou včetně jejich doprovodů na kroužky a zájmové 

aktivity.  

Projekt dále řeší péči o děti 1. stupně i ostatních základních škol v Mostě v době letních 

prázdnin 2018, 2019 a 2020 prostřednictvím realizace Příměstských táborů. Projekt přispěje 

ke zvýšení zaměstnanosti rodičů těchto dětí, podpoří rovné příležitosti a umožní sladit 

pracovní rytmus s péčí o děti. 

 

Projekt bude realizován v partnerství se Soukromou základní školou OPTIMA s.r.o. v Mostě. 

 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost 

a státního rozpočtu České republiky.  

 

Více viz: www.nadeje-m.cz, záložka Projekt MOSTÍK II.  
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Fotodokumentace z realizace projektu 

Příměstské tábory – červenec a srpen 2018 

Dětský klub MOSTÍK – školní rok 2018/2019 
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Od 01. 01. 2017 do 31. 01. 2018 realizovala společnost Naděje - M, o.p.s. z Fondu Ústeckého 

kraje 2017 projekt „Senioři zpívají - IV.“ - číslo dotace 17/SML0665/SoPD/SPRP.  

Tento projekt je realizován s finanční podporou Ústeckého kraje.  

 

Projekt volně navazoval na projekt „Senioři zpívají“ (číslo dotace: 13/SML 1910), na projekt 

„Senioři zpívají - II.“ (číslo dotace 14/SML 2732), na projekt „Senioři zpívají - III.“ (číslo 

dotace 15/SML 2897), které byly realizovány v období od 01. 11. 2013 do 30. 11. 2016. 

Důvodem opakování projektu je zvýšený zájem o tyto akce, dále spokojenost a nadšení nejen 

seniorů z jednotlivých sociálních zařízení, ale i jejich provozovatelů. Velmi pozitivně  

byla 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 bylo hudbou, zpěvem a pohybem zlepšovat kvalitu života seniorů, umístěných  

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

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

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

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

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

se i rodinní příslušníci seniorů.  

Po dobu trvání projektu se uskutečnilo celkem 10 hudebních produkcí v sociálních zařízeních  

v regionu Most. 

 1. hudební produkce se uskutečnila dne 12. 05. 2017 v prostorách Domovů sociálních 

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

PSČ 435 42. 

 2. hudební produkce se uskutečnila dne 26. 05. 2017 v prostorách Naděje - Ústav 

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

poliklinika s.r.o., Žižkova 151, 436 01 Litvínov. 
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 3. hudební produkce se uskutečnila dne 13. 07. 2017 v prostorách Městské správy 

sociálních služeb v Mostě p.o. -  Penzion pro seniory, ulice Albrechtická 1074,  

434 01 Most.  

 4. hudební produkce se uskutečnila dne 13. 07. 2017 v prostorách Městské správy 

sociálních služeb v Mostě, p.o. - Domov pro seniory, ulice Jiřího Wolkera 404,  

434 01 Most. 

 5. hudební produkce se uskutečnila dne 16. 08. 2017 v prostorách Městské správy 

sociálních služeb v Mostě p.o. - Penzion pro seniory, ulice Komořanská 818,  

434 01 Most. 

 6. hudební produkce se uskutečnila dne 16. 08. 2017 v prostorách Městské správy 

sociálních služeb v Mostě, p.o. - Domov pro seniory, ulice Antonína Dvořáka 2166, 

434 01 Most. 

 7. hudební produkce se uskutečnila dne 31. 08. 2017 v prostorách Domova sociálních 

služeb Meziboří, p. o., Javorová 102, 435 13 Meziboří. 

 8. hudební produkce se uskutečnila dne 26. 10. 2017 v prostorách Městské správy 

sociálních služeb v Mostě, p.o. - Domov pro seniory, ulice Jiřího Wolkera 404,  

434 01 Most. 

 9. hudební produkce se uskutečnila dne 26.10.2017 v prostorách Městské správy 

sociálních služeb v Mostě, p.o. - Penzion pro seniory, ulice Ke Koupališti 1180,  

434 01 Most.  

 10. hudební produkce se uskutečnila dne 08. 12. 2017 v prostorách Domovů 

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

PSČ 435 42. 

 

Projekt byl úspěšně ukončen k 31. 01. 2018. 

 

Více viz www.nadeje-m.cz - záložka Projekt Senioři zpívají – IV. 
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Fotodokumentace z realizace projektu 
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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 byla uzavřena na dobu určitou s účinností od 01. 10. 2015 do 31. 01. 2018. 

 V rámci plnění veřejné zakázky byla poskytnuta podpora 310 klientům na základě 

uzavřené dohody o poskytnutí služby, dále bylo zrealizováno 1 703 kontaktů  

a uskutečněno 1 738 intervencí.  

 Odborné sociální poradenství bylo poskytováno v souladu se zákonem č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a je zaměřeno především na dluhovou problematiku. 

 Hlavním cílem sociální služby bylo 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 byli vždy seznámeni se svými právy a povinnostmi tak, aby uměli vyjádřit své 

potřeby a hájit své zájmy.   

 Poradenství bylo poskytováno sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních 

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

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

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

Mostu v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Rudolická 1700/2,  

434 01 Most a dva dny v týdnu (ST a ČT) v lokalitě Chanov v prostorách Domu 

romské kultury o.p.s., Zlatnická 5/184, 434 01 Most. 

 

Poradenství bylo zaměřeno především na dluhovou problematiku, a to do oblasti 

předluženosti, exekucí a dluhů obecně. 

Dále byly služby zaměřeny na pomoc a podporu v oblasti: 

 sociálně právní pomoci,  

 pracovně právních vztahů,  

 nájemních vztahů a bydlení,  

 rodinných a partnerských vztahů,  
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 majetkoprávních vztahů,  

 ochrany spotřebitele,  

 zdravotnictví a pojištění,  

 občanského soudního řízení atd. 

Odborné sociální poradenství bylo ukončeno k 01. 02. 2018. 

 

Vzdělávací programy naší společnosti 

 

Vzdělávací programy akreditované MŠMT či MPSV, ve kterých byla společnost  

Naděje – M, o.p.s. oprávněná v roce 2018 realizovat níže uvedené rekvalifikační kurzy: 

Název 

vzdělávacího 

programu 

Číslo 

akreditace 
Platnost do Požadované vzdělání Doklad 

Počet hodin 

výuky 

(bez 

závěrečných 

zkoušek) 

Úklidové práce 

(se zaměřením 

na domácnosti) 

MŠMT-

1456/2017-1/14 
27. 03. 2020 

základní nebo střední 

vzdělání (dle zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon, 

ve znění pozdějších 

předpisů), platný zdravotní 

průkaz pro práci v 

potravinářství 

Osvědčení 

o rekvalifikaci 

s celostátní 

platností 

42 

Holičské a 

kadeřnické práce 

MŠMT-

1457/2017-1/15 
27. 03. 2020 

Základní nebo střední 

vzdělání (dle zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon, 

ve znění pozdějších 

předpisů), platný zdravotní 

průkaz pro práci 

v potravinářství, dosažení 

věku 18 let 

Osvědčení 

o rekvalifikaci 

s celostátní 

platností 

600 

Základy obsluhy 

osobního 

počítače 

MŠMT-

28692/2016-

1/673 

23. 11. 2019 

základní nebo střední 

vzdělání (dle zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon, 

ve znění pozdějších 

předpisů) 

Osvědčení 

o rekvalifikaci 

s celostátní 

platností 

42 

Tvorba www 

stránek 

MŠMT-

28692/2016-

1/673 

23. 11. 2019 

základní nebo střední 

vzdělání (dle zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon, 

ve znění pozdějších 

předpisů), znalost základní 

obsluhy PC 

Osvědčení 

o rekvalifikaci 

s celostátní 

platností 

84 

 

Obsluha 

osobního 

počítače   

 

MŠMT-

28692/2016-

1/673 

23. 11. 2019 

základní nebo střední 

vzdělání (dle zákona č. 

561/2004 Sb., školský zákon, 

ve znění pozdějších 

předpisů) 

Osvědčení 

o rekvalifikaci 

s celostátní 

platností 

84 

Mzdové 

účetnictví 

(s využitím 

MŠMT-

10558/2015-

1/292 

01. 07. 2018 

střední vzdělání s výučním 

listem a střední vzdělání s 

maturitní zkouškou, dosažení 

Osvědčení 

o rekvalifikaci 

s celostátní 

120 
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výpočetní 

techniky) 

věku 18 let, znalost základní 

obsluhy PC 

platností 

Účetnictví a 

daňová evidence 

(s využitím 

výpočetní 

techniky) 

MŠMT-

10558/2015-

1/292 

01. 07. 2018 

střední vzdělání s výučním 

listem a střední vzdělání s 

maturitní zkouškou, dosažení 

věku 18 let, znalost základní 

obsluhy PC 

Osvědčení 

o rekvalifikaci 

s celostátní 

platností 

170 

Kvalifikační kurz 

pro pracovníky 

v sociálních 

službách 

MPSV-

2017/133712-

224/1 

akreditace číslo 

A2017/0455-PK 

31. 08. 2021 

ukončené základní vzdělání, 

nebo střední vzdělání, střední 

vzdělání s výučním listem, 

střední vzdělání ukončené 

maturitní zkouškou, vyšší 

vzdělání. 

Osvědčení 

o rekvalifikaci 

s celostátní 

platností 

180 

 

Více viz www.nadeje-m.cz – záložka Vzdělávací programy 

 

Ilustrační foto prostor společnosti na adrese Báňská 287, 434 01 Most 

Ilustrační foto prostor společnosti na adrese Chomutovská 2261/2, 434 01 Most 
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6. Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018 v tis. Kč 
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7. Rozvaha k 31. 12. 2018 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 2018 vydala: Naděje – M, o.p.s. 
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Počet stran: 32 

 

V Mostě, duben 2019 

 

 

 

 

Ing. Milena Pešoutová 

Naděje – M. o.p.s. 


