
 
 

 
 

 
 

6. zpráva z projektu 
 
Projekt „Komplexní řešení sociální exkluze osob z vyloučených lokalit, zejména 
z předdůchodového věku z důvodu předlužení, včetně nástrojů prevence, aneb Cesta 
z českých dluhů a hájů“ završil 6. monitorovací období a k 28. 2. 2020 byl řádně ukončen.  
 
V nejrozšířenějším tištěném i online čtrnáctideníku města Krnov Krnovské listy byl dne 8. 11. 
2019 otištěn samostatný článek s názvem „Zájem o oddlužení roste“, který opětovně 
připomenul existenci fungující dluhové poradny v rámci stávajícího projektu a informoval o 
novele insolvenčního zákona. 
 
Během šestého období navštívilo poradnu 43 nových klientů. Kromě dluhového poradenství 
klienti využívali právní, mediační a psychologickou pomoc a doprovody na úřady a do 
institucí. Mnozí se zúčastnili odborných přednášek. Celkem proběhly čtyři přednášky na téma 
finanční gramotnost, dvě přednášky na téma „šmejdi“ a tři peer programy, což je setkání 
osob z vrstevnické skupiny, která řeší obdobné problémy. Přednášek se zúčastnilo celkem 56 
osob a peer programů 12 osob. Z praxe pracovníků dluhové poradny vyplývá, že klienti 
preferují osobní kontakt a individuální řešení svých nepříznivých sociálních a finančních 
situací v diskrétním prostředí poradny. 
 
Pracovníci projektu se i v posledním monitorovacím období stále vzdělávali, a to na několika 
akcích zaměřených na dluhovou, exekuční a insolvenční problematiku. Svou praxi také sdíleli 
na setkání dluhové problematiky okresu Bruntál, kterou pořádá již pravidelně Agentura pro 
sociální začleňování. Dále vyhotovili bulletiny s osvětovými informacemi, a to šestidílný 
bulletin „Šmejdi“ – pozor na ně!“ s názvy: Předváděcí akce, Podomní prodej, Změna 
dodavatelů elektrické energie, Nekalé úvěrové praktiky, Nebezpečí na internetu a 
Reklamace. Dále byl vydán bulletin Cesta z dluhů, který začíná informacemi o dluhové pasti a 
původu dluhů, poskytuje preventivní rady před zadlužením, zmiňuje téma exekucí a v závěru 
se věnuje insolvenci.  
 
V tomto monitorovacím období proběhl poslední ze čtyř plánovaných sociálních 
experimentů, který byl zaměřen na téma předváděcích akcí. Klienti byli postupně testováni,  
zda se riziko návštěv předváděcích akcí u lidí v předdůchodovém věku po odborných 
intervencích ze strany dluhových poradců sníží, oproti osobám, které tyto preventivní 
intervence nevyužívají. Tak jako u předchozích sociálních experimentů se potvrdilo, že riziko 
účasti na předváděcích akcích se u osob s poskytnutými preventivními intervencemi rapidně 
snížilo, oproti osobám, kterým tyto intervence poskytovány nebyly, a riziko se u nich snížilo 
jen nepatrně.   
 
Financování celého projektu je zajištěno z rozpočtu Evropského sociálního fondu, operační 
program Zaměstnanost. 
 
Mgr. Štěpánka Křehlíková      V Krnově dne 21. 4. 2020 


