TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 17. 10. 2013
NADĚJE zahájila působení ve Štětí
Město Štětí se dlouhodobě zabývá řešením problémů souvisejících s chudobou a sociálním
vyloučením. V devítitisícovém městě žije přibližně 400 lidí v sociálně vyloučených lokalitách,
a to zejména na ubytovnách. Další lidé ohrožení zejména chudobou, zadlužeností nebo
ztrátou bydlení žije na území celého města i v přilehlých obcích. Městský úřad donedávna
řešil tuto problematiku vlastními silami – zejména prostřednictvím terénních pracovníků
odboru sociálních věcí a asistentů městské policie. Otázky spojené s problematikou chudoby
a sociálního vyloučení nejsou pouze záležitostí sociálních služeb nebo naopak pouze represe.
Pokud se jimi chceme v obci zodpovědně zabývat, je třeba, aby do jejich řešení byli
zapojeni všichni „klíčoví hráči“ – od škol přes sociální služby po ty kteří se zabývají bydlením
nebo potlačováním trestné činnosti. Proto vedení města v červenci zahájilo spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování. Ta městům nabízí podporu při řešení otázek
souvisejících s problematikou sociálního vyloučení. Výsledkem spolupráce by měla být
postupná řízená realizace kroků snižujících nebo předcházejících vzniku sociálního vyloučení
v obci. Řada úkolů bude mít nepochybně dlouhodobý charakter. Některé věci jsou však
realizovatelné v krátkém čase a bez potřeby velkých finančních prostředků.
Jednou z prvních potřeb města bylo posílení terénní sociální práce a zajištění poradenství
v oblasti finanční gramotnosti. Odbor sociálních věcí se proto obrátil na sdružení NADĚJE,
které poskytuje tyto služby v nedaleké Roudnici nad Labem a okolí. Roudnický terénní
program je realizován v rámci projektu Naděje pro sociální začleňování podpořeného
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Díky vstřícnému postoji ministerstva
práce a sociálních věcí byla během krátké doby schválena změna projektu a od začátku října
mohly být aktivity projektu rozšířeny do Štětí a okolních obcí. V lokalitě budou dva dny
v týdnu působit dva terénní pracovníci a sociální pracovnice zajištující poradenství
v nezaměstnanosti a v zadluženosti. Zaměstnanci NADĚJE také budou zapojeni do činnosti
pracovních skupin zabývajících se problematikou související se sociálním vyloučením.
V případě potřeby budou s městem spolupracovat na realizaci projektů zaměřených na
snižování chudoby, zadluženosti a výskytu dalších sociálně nežádoucích jevů.
O službách terénního programu budou zájemci informováni zejména prostřednictvím letáků
a médií. Poradna v nezaměstnanosti a zadluženosti bude po zajištění nutného vybavení
fungovat v prostorách tržnice. Více informací o službách NADĚJE naleznete na webových
stránkách www.nadeje.cz.
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Zpravodajství Naděje je volně šiřitelné s uvedením zdroje.
Naděje je založena jako občanské sdružení. Cílem je vybudování a provozování sítě služeb lidem na
křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje jako svou hlavní činnost
pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou,
právní, poradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou, apod., včetně doplňkových služeb. Své

služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, na rodiny, děti i rodiče, sociálně
vyloučené nebo jinak znevýhodněné nebo ohrožené s cílem podpořit jejich kompetence a zlepšit
vztahy. Pracuje s dětmi, mládeží, dospělými, i seniory. (Stanovy Naděje)
Zpravodajství Naděje je informačním prostředkem NADĚJE o.s., se sídlem K Brance 11/19e,
155 00 Praha 5, IČO 00570931, založena 21. 8. 1990.
O bezplatné zasílání e-mailem lze požádat na adrese nadeje@nadeje.cz, na téže adrese je lze odhlásit.

