
 
 

 
 

 
 

5. 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“ uzavřel 31. 8. 2019 páté monitorovací období a vstupuje do období 
posledního. 
 
Během pátého období navštívilo poradnu 110 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 a jeden peer program, což je setkání osob z vrstevnické skupiny, která 
řeší obdobné problémy. Zájem o tyto aktivity klesá, přednášek se zúčastnilo celkem 20 osob 
a peer programu pouze 3 osoby. Oslovovaní potenciální účastníci sdělovali, že nabídka 
tohoto typu aktivit v průběhu roku je příliš velká anebo mají ostych z neanonymního 
prostředí Krnova, které považují v tomto ohledu za menší město. Většina lidí preferuje 
osobní a individuální řešení svých situací, ať už ve fázi prevence nebo sanace. 
 
V květnu vyšel v rámci osvěty a medializace projektu v novinách krnovské radnice Krnovské 
listy (ročník 23, č. 11) na str. 6 článek s názvem „Z předlužení se dá najít východisko“.   
Uskutečnila se také neformální schůzka se starostou města Krnov, panem Ing. Tomášem 
Hradilem, kde byla projednávaná potřebnost dluhové poradny pro krnovský region i do 
budoucnosti. Ze zpětné vazby od pana starosty vyplynulo, že dluhovou poradnu dobře zná a 
je si této potřebnosti vědom. Na základě jednání se posléze podařilo zrealizovat natočení 
medailonku regionální televizí TV Polar, kde bylo v rámci medializaci hovořeno o projektu a o 
motivaci osob do jeho zapojení. Byla zmíněna novela insolvenčního zákona a zajímavosti ze 
světa dluhové problematiky. Medailonek byl uveřejněn 28. 6. 2019 a je ze zhlédnutí na:  
https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/krnov/11000016533/stale-vice-lidi-v-ms-kraji-se-potyka-
s-exekucemi 
 
Pracovníci poradny se zúčastnili několika odborných seminářů a školení k novele 
insolvenčního zákona, která v červnu otevřela dveře do oddlužení mnoha lidem, kteří dříve 
zákonné podmínky nesplňovali. Díky tomu se během letních měsíců dveře poradny téměř 
nezavřely a bylo podáno na Krajský soud mnoho návrhů na povolení oddlužení, kterými 
chtějí řešit svou nepříznivou životní situaci i lidé extrémně předlužení.  
 
Financování celého projektu je zajištěno z rozpočtu Evropského sociálního fondu, operační 
program Zaměstnanost. 
 
 
 
Mgr. Štěpánka Křehlíková      V Krnově dne 25. 9. 2019 
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