
 

 

 

 

Projekt Šance pro každého skončil 

Ve městě Dubí byl tři roky realizován projekt s názvem Šance pro každého, ve kterém městu naše 

organizace zajišťovala celkem 3 klíčové aktivity, a to Dluhové poradenství, Tutoring a mentoring a 

Socioterapeutické pobyty. Realizace projektu trvala do 29. únoru 2020 a tím došlo k ukončení 

poskytování výše uvedených aktivit. 

V rámci daných aktivit se podařilo podpořit celkem 103 osob. Dluhového poradenství fungovalo ve 

městě Dubí každé pondělní dopoledne v kanceláři v Pozorce a každé středeční odpoledne v kanceláři 

v ulici Krušnohorská. Během té doby službu využila řada občanů, kteří se ocitli ve finanční tísni. 

Pracovník pomáhal lidem například kontaktovat exekutory, domlouvat splátkové kalendáře, hledat 

zaměstnání, pracovat s domácím rozpočtem a poradil, kam se obrátit, když člověk chce podat návrh na 

oddlužení.  

Na mládež ve věku 15 až 18 let byly zaměřeny zbylé dvě aktivity. Během roka byly pro dospívající 

realizovány různé workshopy a aktivity, během kterých se učili orientaci na trhu práce, zkoušeli si psát 

životopisy či prezentovat se u pracovního pohovoru. Zabývali se také sami sebou, tím, co je vlastně 

baví, co umí a dokážou. Během individuální práce se mentoři s dětmi věnovali přípravě na různé 

zkoušky, hledání vhodné školy po ZŠ, mezilidským vztahům, hledání brigád apod. V létě pak probíhaly 

socioterapeutické pobyty, které představovaly intenzivní práci lektorů se skupinou dospívajících 

během 4denního pobytu.  

Aktivity byly poskytovány bezplatně díky finanční podpoře městského projektu „Šance pro každého“ 
číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003561 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu 
zaměstnanost. 
 

Občané města, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci, se mohou i nadále obrátit na pracovníky 

fungujících služeb naší organizace v Komunitním centru Dubí na adrese Mírová 325/4a, Dubí – Pozorka 

nebo přímo na níže uvedených kontaktech: 

• Klub Magnet – Bc. Veronika Klaus Horčíková – tel.: 725 470 979; klaushorcikova@oskvetina.cz 

– nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6 až 16 let; 

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina – Bc. Michaela Žáková – tel.: 727 

806 818, e-mail: zakova@oskvetina.cz – pro rodiny s dětmi; 

• Terénní programy Květina - Mgr. Barbora Vernerová – tel.: 727 930 996; e-mail: 

vernerova@oskvetina.cz – pro jednotlivce starší 16 let. 
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