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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mariánské Hory a Hulváky přichází s projektem na pomoc znevýhodněným dětem

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky uspěl se žádostí u statutárního města Ostravy 
o finanční podporu zajímavého projektu, který by měl pomoci zejména dětem ze znevýhodněných 
rodin, z rizikového prostředí a vyloučených lokalit.

„Jde o to, že obvod najme spolupracovníky, například z řad vysokoškolských studentů, kteří budou
docházet za dětmi z rizikových rodin a budou jim pomáhat zvládat učivo nebo složité situace, které
musejí na rozdíl od dětí v obvyklých rodinách řešit,“ říká 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus 
(Nezávislí).

Obvod na projektu úzce spolupracuje s odborem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) 
a organizací Bílý nosorožec. „OSPOD nám pomůže vybrat děti ze sociálně slabých rodin či 
z rizikového prostředí a naši spolupracovníci se stanou mentory těch dětí,“ dodává Patrik Hujdus.
Mentoři budou moci děti, které učiní pokroky například v učení, odměnit návštěvou kina, nebo 
dárky tak, aby je motivovali k dalším pokrokům. Projekt byl zahájen v dubnu vyhledáváním dětí, 
které potřebují pomoci, od května do listopadu budou probíhat schůzky dětí s mentory, před 
koncem roku bude vše vyhodnoceno. 

„V projektu počítáme s tím, že nejúspěšnější absolventi programu budou moci vycestovat na 
víkendový pobyt v horách, kde společně s mentory a kurátory celou akci zhodnotíme, ale také 
nastavíme mechanismy další spolupráce,“ říká Linda Nováková Palatá, vedoucí odboru sociálně 
právní ochrany dětí, která je současně autorkou projektu.

Kromě projektu týkajícího se mentorů dospívajících dětí a mládeže získal městský obvod finanční 
podporu města také na projekt motivačních kurzů pro mladistvé ve věku 15 až 18 let, ve kterých 
mladí lidé získají dovednosti potřebné k hledání zaměstnání a ke komunikaci s potenciálním 
zaměstnavatelem, naučí se efektivně hospodařit s financemi, komunikovat a udržovat zdravé 
vztahy v osobním i pracovním životě. 

„V rámci prevence kriminality na rok 2016 nám statutární město Ostrava poskytlo finanční 
prostředky ještě na projekt počítačového vzdělávání pro seniory a na podporu aktivit vedoucích ke 
zvýšení zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných spoluobčanů,“ dodává místostarosta Hujdus.
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