
 
 

 
 

 
 

3. 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“ se 31. 8. 2018 ocitl v polovině své realizace.  

 

Během třetího monitorovacího období navštívilo poradnu 98 nových klientů. Ti využívali 

nabídky pomoci v různé míře a intenzitě dle individuálních potřeb. Někteří klienti navštívili 

poradnu jednorázově, mnozí jsou uživateli dlouhodobými. Poradenství v sobě skýtá ucelenou 

pomoc lidem v tíživé situaci, kterým hrozí sociální exkluze zejména z důvodu předlužení, 

nebo již v tomto vyloučení žijí a chtějí svou situaci změnit.  

 

Kromě dluhového poradenství klienti využívali právní, mediační a psychologickou pomoc 

a doprovody na úřady a do institucí. Mnozí se zúčastnili odborných přednášek. Celkem 

proběhly tři přednášky na téma finanční gramotnost, dvě na téma nepoctivých prodejců 

(„šmejdi“) a dále se uskutečnil první peer program, což je setkání osob z vrstevnické skupiny, 

která řeší obdobné problémy.  

 

Další činností poradny byla realizace druhého ze čtyř plánovaných sociálních experimentů, 

a to na téma „Nevýhodné změny energií“. Výsledky všech experimentů budou zveřejněny 

v závěrečné fázi projektu. Pracovníci poradny dále v tomto období vytvořili čtyři bulletiny 

s tématy finanční gramotnost o celkovém počtu 1200 ks, které jsou volně k rozebrání 

v poradně nebo jsou distribuovány dle zájmu a potřeb v organizacích v Krnově. 

 

V následujícím období bude poradna nadále poskytovat odborné dluhové poradenství na 

základě individuálních potřeb klientů a nabízet s tím související doprovodné služby. 

Pokračuje v bezplatném zpracovávání insolvenčních návrhů pro dlužníky a jejich podávání na 

krajský soud. V plánu je rovněž další běh odborných přednášek pro širokou veřejnost, vydání 

bulletinů, tentokrát šestidílný cyklus na téma „Šmejdi – pozor na ně!“ a realizace dalších peer 

programů. Ze zpětných vazeb od klientů usuzujeme, že poradna má své opodstatněné místo 

mezi dalšími pomáhajícími službami v Krnově i do budoucna. Zájem o služby projevují také 

lidé z okolí Krnova, zejména z menších vesnic v pohraničí. 

 

Financování projektu je zajištěno z rozpočtu Evropského sociálního fondu, operační program 

Zaměstnanost. 

 
Mgr. Štěpánka Křehlíková      V Krnově dne 31. 10. 2018 


