
Projekt na podporu sociálně znevýhodněných osob v květnu končí 

Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“, který město Jeseník realizuje již od roku 2011, na 

konci května letošního roku skončí. Jednotliví poskytovatelé sociálních a fakultativních služeb, 
poskytovali své služby od června 2011 do března 2015. Během čtyř let projekt financovala 
Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR, prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Projekt v našem regionu přispěl ke snížení nezaměstnanosti, úspěšně bojoval s bezdomovectvím, zadlužeností osob, pomohl lidem 

v boji proti různým druhům závislostí, ale věnoval se i neorganizovaným dětem a mládeži. Cílem projektu byla snaha napomoci řešení 

situace lidí, kteří se společnosti, což se podařilo. Projekt zajistil dostatek fungujících služeb, které zmírnily výše uvedené problémy 

a přispěly ke snížení počtu negativních jevů, se kterými se obyvatelé Jesenicka potýkají. Dalším ne malým cílem bylo nastavení 

spolupráce terénních pracovníků na Jesenicku. 

Velký zájem v rámci projektu byl o protidluhové poradenství poskytované společností Rubikon CENTRUM, o.p.s. (odborný 

dluhový poradce Daniel Horký) – v rámci něhož bylo nabízeno zpracování osobních bankrotů, splátkových kalendářů či nabídka 

pomoci, jak jednat s exekutory či věřiteli. Služby byly poskytovány v rámci projektu zdarma, na rozdíl od velkých sum, které si za 

obdobné zpracování osobních bankrotů inkasují např. insolvenční správci. Služba dluhového poradenství byla poskytována do konce 

roku 2013 na celém území okresu Jeseník, v roce 2014 a 2015 byla poskytována pouze na území mikroregionu Jesenicko, a to 

prostřednictvím odborného poradenství pro klienty TP SKP Boétheia. Společnost Rubikon CENTRUM, o.p.s. proškolila v akreditovaném 

kurzu i v interaktivních seminářích zaměřených na poskytování dluhového poradenství pracovníky obcí a poskytovatelů sociálních 

služeb tak, aby byli schopni poskytovat základní dluhové poradenství. Tito pracovníci složitější případy předávají dluhovému poradci, 

který je kmenovým zaměstnancem Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník. Středisko by chtělo toto poradenství na 

Jesenicku udržet. Na fungování dluhové poradny však chybí po skončení projektu finanční prostředky. 

V rámci projektu byla také velká pozornost věnována mládeži ve věku 16-26 let na území Mikroregionu Jesenicko. Terénní 

službanízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) 4.lístek organizace Darmoděj, o.s. byla poskytována 

například v oblasti obchodního centra Alkron a okolí autobusového nádraží, ale i v České Vsi, Bělé pod Pradědem a v Lipové - lázních. 

Velmi se osvědčil víkendový provoz NZDM nabízející smysluplné trávení volného času pro předcházení negativním sociálně-

patologickým jevům (např. potulka, kriminalita a výtržnictví apod.). Průměrná denní návštěvnost NZDM byla 25 mladých lidí denně. 

Na NZDM byly pořádány besedy na různá témata, např. poruchy příjmu potravy, extremismus, šikana a kyberšikana. Dále pak téma 

drog a rizika spojená s jejich užíváním, jak předcházet zneužití, sexuální výchovy, alkohol a mladiství, atd. Víkendový provoz NZDM 

bude pokračovat i po skončení projektu, bude financován prostřednictvím dotací na poskytování sociálních služeb ze státního 

rozpočtu. 

Dlouhodobě nezaměstnaným a závislým na sociálních dávkách pomáhal terénní program SKP Boétheia. Díky TP SKP Boétheia 

a Zahradě 2000 našlo práci kolem 100 osob. TP SKP Boétheia účinně pomáhal také osobám bez přístřeší,  např. s hledáním 

bydlení nebo s komunikací s obcemi při poskytování obecních bytů. TP SKP Boétheia zavedl systém prostupného zaměstnávání 

a prostupného bydlení.  V rámci svého terénního programu pomáhal lidem v boji proti dluhům (opět pomoc při sepsání osobního 

bankrotu či insolventního návrhu), pomáhal s vyřizováním sociálních dávek či zprostředkoval právní poradenství.  TP bude pokračovat 

pod hlavičkou společnosti Člověk v tísni, o.p.s.. 

S drogově závislými, se závislými na alkoholu či výherních automatech pracoval účinně v rámci projektu Darmoděj, o. 

s.prostřednictvím svého terénního programu (každý rok se jim podařilo vyměnit na 10 500 injekčních stříkaček na celém okresu 

Jeseník). Součástí zakázky bylo zpracování „Manuálu“ pro terénní pracovníky, řešící postupy a příklady dobré praxe s osobami se 



závislostmi. Drogově závislým pomáhal i se základním dluhovým a pracovním poradenstvím. TP bude pokračovat i po skončení 

projektu. 

V boji proti nezaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných, závislých na sociálních dávkách či osob s duševním onemocněním 

pomáhala v rámci projektu Zahrada 2000, o. s., a to tzn. sociální rehabilitací v nácvikových dílnách (šicí, tkalcovská, 

košíkářská a keramická dílna a prádelna) a poskytovala jim pracovní a základní dluhové poradenství.  Zahrada 

spolupracovala také s OU a PrŠ Lipová-lázně, žáci této školy navštěvovali „Klub pracovního poradenství“, který Zahrada 2000 zřídila. 

Společnost také v rámci mezioborové spolupráce nastavila efektivní spolupráci NNO s ÚP Jeseník a uvedla do praxe 

systém tzv. prostupného zaměstnávání.  Zahrada 2000 uspořádala také v rámci projektu workshopy pro širokou veřejnost 

na téma sociálního podnikání a zadávání společensky odpovědných veřejných zakázek. Po skončení projektu bude 

pokračovat organizace se sociální rehabilitací i pracovním poradenstvím. 

Pozornost byla zaměřena také na pracovníky v sociálních službách, kterým byla zajištěna podpora především na poli terénní 

práce a zvýšení jejich kvality prostřednictvím tematických odborných seminářů, které zajišťoval Člověk v tísni, 

o.p.s.Cílem projektu v závěrečné fázi bylo také mimo jiné metodicky sjednotit postupy práce terénních pracovníků, nastavit jejich 

spolupráci a vytvořit „Standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb na území ORP Jeseník 

se zaměřením na Mikroregion Jesenicko“. 

Společnost Sociotrendy, s.r.o., po celou dobu realizace projektu zpracovávala evaluační analýzy. Nyní zpracovává 

závěrečnou analýzu dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu. 

Středisko sociálních služeb, o. p. s. (SRSS) je zpracovatelem projektu a také jeho administrátorem. Jeho úkolem bylo 

koordinovat všechny služby v projektu tak, aby se vzájemně doplňovaly, organizovalo pravidelné pracovní porady Realizačního týmu 

se zástupci všech realizátorů služeb a zástupců MěÚ Jeseník. Nastavovalo způsob vykazování podpořených osob, zejména to, aby 

v rámci všech poskytovaných služeb byl jeden člověk počítán jen jednou a to u poskytovatele, který poskytl službu jako první.  Dále 

pak zpracovalo „Metodiku kódování anonymních klientů“ a nechalo zpracovat SW – Sysifos ke sledování unikátních osob. Spolu 

s koordinátorkou projektu MěÚ Jeseník zajišťovalo SRSS i kontroly plnění jednotlivých sociálních a fakultativních služeb. 

Posledním úkolem SRSS, o.p.s. bude zpracování závěrečné zprávy formou brožury. Tato pak bude odrážet všechny radosti i strasti, 

úspěchy, ale i překážky, které projekt a jeho realizátory provázely. 

Plán projektu bylo podpořit 363 osob.  Ve skutečnosti bylo do ledna 2015 podpořeno 680 unikátních osob. Každá osoba je 

počítána pouze jednou, i když využila více služeb.  Do konce realizace projektu se tento počet ještě zvýší. 

Více na www.esfcr.cz a www.mujes.cz . 

Kontakt pro média: 

Ing. Markéta Reinerová 

Koordinátorka projektu 

* marketa.reinerova@mujes.cz 

 

Srdečně Vás zveme na Závěrečný workshop projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ jehož realizátorem je Město 

Jeseník. Workshop se bude konat dne 19. března 2015 od 9.30 do 15.00 v zasedací místnosti nad jídelnou ul. Karla 

Čapka 10/1147 790 01 Jeseník. 

Tento projekt je velmi významný pro celé Jesenicko a jeho realizátoři mají za sebou 4 roky intenzivní práce. Vzhledem k tomu že 

http://www.esfcr.cz/
http://www.mujes.cz/
mailto:marketa.reinerova@mujes.cz


projekt bude ukončen v květnu 2015, rádi bychom Vás seznámili s průběhem jeho realizace. 

Pozvánka na Workshop 

 

Projekt na podporu sociálně znevýhodněných osob se blíží do své závěrečné čtvrtiny 

Projekt Sociální integrace na Jesenicku, který město Jeseník realizuje již od roku 2011, se blíží 

do své závěrečné čtvrtiny. Jednotliví poskytovatelé budou poskytovat své služby ještě do konce 
března 2015. Během čtyř let tak podpořila Evropská unie, konkrétně Operační program Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, 
region Jesenicka. 

 „Z ohlasů klientů i poskytovatelů sociálních služeb, představitelů města, ministerstva práce a sociálních věcí i široké veřejnosti je již 

nyní jasné, že projekt v našem regionu významně přispěl ke snížení nezaměstnanosti, úspěšně bojoval s bezdomovectvím, 

zadlužeností osob a pomohl lidem v boji proti různým druhům závislostí,“ říká koordinátorka projektu Markéta Reinerová. Cílem 

projektu byla snaha napomoci řešení situace lidí, kteří se ocitli z různých důvodů odstřiženi od většinové společnosti, což se podařilo. 

Projekt zajistil dostatek fungujících služeb, které zmírnily výše uvedené problémy a přispěly ke snížení počtu všech negativních jevů, 

se kterými se obyvatelé Jesenicka potýkají. 

Velký zájem v rámci projektu byl o protidluhové poradenství poskytované společností Rubikon CENTRUM, o.p.s. – v rámci 

něhož bylo nabízeno zpracování osobních bankrotů, splátkových kalendářů či nabídka pomoci, jak jednat s exekutory či věřiteli. 

„Dluhoví poradci projektu odvádí opravdu vynikající práci. Jejich služby jsou lidem v rámci projektu zdarma, včetně zpracování 

osobního bankrotu, zatím co soukromé placené dluhové poradny, od zadlužených osob vybírají za stejné zpracování osobního 

bankrotu 6 000 – 25 000 Kč“, dodává Reinerová. Nejbližší občanská poradna, která nabízí dluhové poradenství zdarma, je přitom až 

v Šumperku. Tato služba byla poskytována do konce roku 2013 na celém území okresu Jeseník, nyní je poskytována pouze na území 

mikroregionu Jesenicko, a to prostřednictvím odborného poradenství pro klienty TP SKP Boétheia. 

V rámci projektu je také velká pozornost věnována mládeži ve věku 16-26 let. Velmi se osvědčil víkendový provoz nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež 4. Lístek (Darmoděj, o.s.) nabízející  smysluplné trávení volného času  a tím předcházení negativním 

sociálně-patologickým jevům (např. potulka, kriminalita a výtržnictví apod.).   

V boji proti nezaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných, závislých na sociálních dávkách či osob s duševním 

onemocněním  v rámci projektu pomáhala Zahrada 2000, o. s. a TP SKP Boétheia (práci díky nim našlo dosud kolem 100 osob). 

TP SKP Boétheia účinně pomáhal také osobám bez přístřeší, ohroženými chudobou či dluhy. Zahrada 2000 uspořádala 

v rámci projektu také workshopy na téma sociálního podnikání a zadávání společensky odpovědných veřejných zakázek. 

S drogově závislými, se závislými na alkoholu či výherních automatech pracuje účinně v rámci projektu také Darmoděj, o. s. 

v rámci svého terénního programu (loni se jim podařilo vyměnit na 10 500 injekčních stříkaček na celém okresu Jeseník). 

Pozornost byla zaměřena také na pracovníky v sociálních službách, kterým byla zajištěna podpora především na poli terénní 

práce a zvýšení jejich kvality prostřednictvím tématických odborných seminářů, které zajišťuje Člověk v tísni, 

o.p.s.Cílem projektu v jeho nynější závěrečné fázi je mimo jiné metodicky sjednotit postupy práce terénních pracovníků, 

vytvořitstandardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb. 

Dále nás čeká monitoring a evaluace naplňování klíčových aktivit a závěrečná tisková konference, což má na starosti 

administrátor projektu Středisko sociálních služeb, o. p. s. Společnost Sociotrendy, s.r.o., která také vysoutěžila jednu ze 

zakázek projektu, má za úkol zpracovat závěrečnou formativní analýzu dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu. 

http://www.jesenik.org/storage/Marakova/workshop_2015.pdf


Celkem bylo dosud v projektu opakovaně podpořeno 567 osob, někteří lidé tak byli podpořeni ve více aktivitách. 

Více na www.esfcr.cz a www.mujes.cz . 

Kontakt pro média: 

Ing. Markéta Reinerová 

Koordinátorka projektu 

Město Jeseník 

725 939 857 

marketa.reinerova@mujes.cz 

http://www.mujes.cz/ 

 

Srdečně Vás zveme na Workshop projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ jehož realizátorem je Město Jeseník. Workshop se bude 

konat dne 17. března 2014 od 9.30 do 14.00 v zasedací místnosti nad jídelnou ul. Karla Čapka 10/1147 790 01 Jeseník. 

Tento projekt je velmi významný pro celé Jesenicko a jeho realizátoři mají za sebou téměř 3 roky intenzivní práce. Vzhledem k tomu 

že projekt bude ukončen v květnu 2015 rádi bychom Vás seznámili s průběhem jeho realizace. 

Účast potvrdila paní starostka Města Jeseník obce Kobylá nad Vidnavkou pan starosta Města Zlaté Hory ale přijedou k nám čerpat 

příklad dobré praxe například náměstkyně primátora statutárního města Prostějova s vedoucím odboru sociálních věcí a další hosté. 

V případě Vašeho zájmu prosím potvrďte Vaši účast emailem na srssjesenik@email.cz 

nebo 

využijte přihlašovací aplikaci zde: http://srssjesenik.cz/events/workshop-socialni-integrace-na-jesenicku/ 

POZVANKA 

 

Ing. Markéta Reinerová (Jeseník 15.10.2013 - INFORMACE) 

 

V rámci projektu Sociální integrace na Jesenicku (CZ.1.04/3.2.00/55.00006), konkrétně v rámci klíčové aktivity KA 06  „Zajištění 

terénní sociální práce zaměřené na osoby s návykovým jednáním “ (06/2011/55.00006) bychom vám rádi nabídli možnost bezplatné 

konzultace pro terénní pracovníky kteří při své práci přijdou do styku s osobami s návykovým jednáním. 

Služba je poskytována zdarma od srpna 2013 do února 2014. 

Na konzultaci se můžete objednat buď telefonicky a to na čísle: 774 424 560 nebo můžete využít emailovou formu konzultace. 

Konzultace budou probíhat každou středu od 8 do 10 hodin osobně na adrese: 28.října 885 Jeseník 

nebo elekronicky: konzultant@darmodej.cz. 

Za tým Darmoděj o.s. Jeseník realizátora služby klíčové aktivity 06 - Vedoucí služby Soňa Rozborilová 

Potřebujete pomoc vyřešit vaše dluhy nebo najít práci či bydlení? 
Neváhejte se obrátit na „Terénní program Boétheia“ který vám zdarma pomůže 

„Pokud máte finanční problémy nemůžete nají práci či vhodné bydlení nebo jen potřebujete právní či 

psychologickou radu tak právě pro vás jsou určeny služby našeho občanského sdružení Boétheia“ říká sociální 

http://www.esfcr.cz/
http://www.mujes.cz/
mailto:marketa.reinerova@mujes.cz
http://www.mujes.cz/
mailto:srssjesenik@email.cz
http://srssjesenik.cz/events/workshop-socialni-integrace-na-jesenicku/
http://www.jesenik.org/storage/Marakova/workshop.pdf
mailto:konzultant@darmodej.cz


pracovník Terénního programu SKP Boétheia Bc. Jan Dorničák. 

Společnost vám pomůže vyřešit vaše dluhy dojedná např. splátkový kalendář s vašimi věřiteli podá návrh na 

oddlužení a pomůže vám jednat s exekutory. 

Pomoc Boétheia nabízí také lidem kteří nemohou najít práci či si ji nemohou dlouhodobě udržet. Vyškolení 

poradci sdružení vám pomohou sepsat životopis motivační dopis pomohou vám s vyhledáním vhodných 

pracovních míst nebo vám nabídnou své zkušenosti v přípravě na přijímací pohovor. 

Zkušení pracovníci terénního programu vás také doprovodí na úřady pomohou vám vyřídit sociální dávky či Veškeré služby jsou 

poskytovány bezplatně z projektu Sociální integrace na Jesenicku. Jedinou podmínkou je že musíte být starší 18 let a žijete 

v obci Jeseník Lipová lázeň Ostružná Česká Ves nebo v Bělé pod Pradědem. 

  

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 26.6.2013 – INFORMACE) 

 

Změna na postu koordinátora projektu 

V rámci realizace projektu dochází k personální změně na pozici koordinátora. Od 1.7.2013 bude tuto funkci vykonávat Ing. Markéta 

Reinerová (marketa.reinerova@mujes.cz). Chtěla bych tímto poděkovat za vaši přízeň a dosavadní spolupráci a popřát vám mnoho 

úspěchů v bojích (nejenom) s větrnými mlýny! Veškeré novinky o projektu a nově realizované dokumenty budou i nadále 

aktualizovány na těchto webových stránkách. 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 27.5.2013 – ODKAZ) 

 

RUBIKON Centrum - fakta o amnestii 

RUBIKON Centrum - jeden z dodavatelů služeb v rámci realizovaného projektu "Sociální integrace na Jesenicku" - je nestátní 

nezisková organizace která působí nejenom v oblasti zadluženosti a finančního poradenství ale také v oblasti prevence kriminality 

a efektivního řešení následků trestných činů. Jejím cílem je opětovné začlenění lidí s trestní minulostí do společnosti rozvoj jejich 

schopností pro uplatnění na trhu práce a dosažení sociální a pracovní integrace. Tím významně pomáhá v začleňování rizikových 

skupin a ke snižování jejich recidivy. V květnu tohoto roku přišlo se zajímavých vyhodnocením - na základě novoroční amnestie bylo 

propuštěno celkem 6 455 osob zpět ve věznicích je doposud cca 46% z nich. Původní skeptické prognózy - týkající se rychlého 

návratu amnestovaných osob za mříže věznic - se tedy nenaplnily. Více se dočtete na -

 http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/rubikon-centrum-prekvapiva-cisla-o-amnestii-zatim-pouze-4-6-amnestovanych-je-

zpatky-ve-vezeni 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 6.5.2013 – ODKAZ) 

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/rubikon-centrum-prekvapiva-cisla-o-amnestii-zatim-pouze-4-6-amnestovanych-je-zpatky-ve-vezeni
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/rubikon-centrum-prekvapiva-cisla-o-amnestii-zatim-pouze-4-6-amnestovanych-je-zpatky-ve-vezeni


 

POZOR na "rychlé půjčky" 

V Česku se stále více rozmáhají podrazy s rychlými půjčkami bez ověřování schopnosti dlužníků je splácet. Lidé po kavárnách platí až 

desetitisíce za vratné kauce jimiž jsou půjčky podmiňovány ale zprostředkovatelé se už poté neozývají půjčky nepřicházejí a vrácení 

kauce také ne. Více na -  http://www.novinky.cz/finance/300956-muz-slibuje-pujcku-zkasiruje-vratnou-kauci-a-pak-zmizi.html 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 18.4.2013 – ODKAZ) 

 

Osob v hmotné nouzi razantně přibývá 

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR stát za tři čtvrtě loňského roku vyplatil na dávkách v hmotné nouzi o polovinu více peněz 

než ve stejném období roku 2011. „Ve sledovaném období byly čerpány ve výši 56 miliardy korun. V meziročním porovnání se jednalo 

o výrazné překročení o 532 procenta tj. o dvě miliardy korun zejména v souvislosti s navýšením počtu příjemců dávek“ konstatuje 

v analýze ministerstvo. Během ledna až září 2012 meziročně o 24 procent vzrostl balík peněz vydávaný na příspěvek na bydlení. Jen 

mezi těmito měsíci na něj bylo vynaloženo 42 miliardy korun. „Je to důsledek zvýšených nákladů na bydlení úpravy normativů pro 

propočet této dávky i méně příznivé příjmové situace domácností“ dodává v oficiální analýze ministerstvo. Více na -

http://www.novinky.cz/finance/299407-cechu-v-hmotne-nouzi-razantne-pribyva.html 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 17.4.2013 – ODKAZ) 

 

Zadluženost českých domácností stále roste 

Přes padesát tisíc Čechů a Češek se loni obrátilo na Asociaci občanských poraden s žádostí o radu jak naložit s dluhy které nezvládají 

včas splácet a s exekutory kteří po nich dlužné částky začali vymáhat. Lidí kteří mají potíže se splácením svých dluhů je ale podstatně 

víc. Dlouhodobý úvěr loni řádně nesplácelo téměř 30 tisíc lidí což je skoro o čtyři tisíce více než v roce 2011. Krátkodobý úvěr pak 

řádně nesplácelo asi 275 tisíc osob. Více na - http://www.novinky.cz/finance/299288-cesi-nezvladaji-dluhy-do-poraden-jich-prislo-

pres-50-tisic.html 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 8.4.2013 – TISKOVÁ ZPRÁVA) 

 

Kdo vám skutečně pomůže s dluhy? 

Ocitli jste se v nelehké životní situaci jste zadlužení a tlačí na vás věřitelé? I přes to že si v danou chvíli nemusíte 

vědět rady neobracejte se na tzv. oddlužovací společnosti které slibují pomoc právě zadluženým lidem s finančními 

http://www.novinky.cz/finance/300956-muz-slibuje-pujcku-zkasiruje-vratnou-kauci-a-pak-zmizi.html
http://www.novinky.cz/finance/299407-cechu-v-hmotne-nouzi-razantne-pribyva.html
http://www.novinky.cz/finance/299288-cesi-nezvladaji-dluhy-do-poraden-jich-prislo-pres-50-tisic.html
http://www.novinky.cz/finance/299288-cesi-nezvladaji-dluhy-do-poraden-jich-prislo-pres-50-tisic.html


problémy. Výsledkem ve většině případů bývá že tyto společnosti vaši finanční situaci ještě zhorší a dostanou vás do 

tragické situace. I tomu se v rámci projektu "Sociální integrace na Jesenicku" snažíme zabránit a nabízíme zdarma 

odborné protidluhové poradenství těm kteří se ocitli v nouzi. 

Oddlužovací společnosti které se v poslední době začaly objevovat především v lokalitách s velkou mírou nezaměstnanosti si své 

zadlužené klienty předem vytipují a následně je osloví s tím že převezmou správu jejich dluhů. Tomu většinou předchází vypracování 

individuální finanční analýzy a vypočtení splátkového kalendáře. Za tyto služby si však společnosti nezapomínají účtovat nemalé 

provize včetně vstupního poplatku. Tento poplatek se pohybuje v rozmezí 5 až 15 tisíc korun a je nevratný. Tedy – jinak řečeno – je 

to poplatek který se klientovi nevrací ani v případě nesplnění stanovených cílů oddlužení. Z každé vypočtené a klientem schválené 

měsíční splátky si pak společnosti účtují provizi ve výši 15 – 20%. Tím to ovšem nekončí. 

„Uzavřením smlouvy mezi klientem a oddlužovací společností zadlužená osoba mnohdy nevědomky souhlasí s tím aby se daná 

společnost stala prvním a hlavním věřitelem během plnění splátkového kalendáře. To následně umožní této společnosti strhávat si 

svou odměnu vždy jako první“ říká Daniel Horký dluhový poradce projektu. A v čem spočívá další nebezpečí této spolupráce? 

„Oddlužovací společnosti uzavírají s vybraným klientem tzv. mandátní smlouvu či smlouvu o poskytování finančních služeb. Obecný 

charakter těchto smluv ale často opravňuje společnosti ke zřizování nevýhodných pojistek či dalších úvěrů na klientovo jméno 

a zplnomocňuje je k jednání s věřiteli dlužníka“ upozorňuje koordinátorka projektu Martina Mařáková. „To ale bohužel není vše“ 

navazuje na problematiku Lenka Tichavská administrátor projektu. „Součástí smluv také bývá ujednání o sankcích které vyplývají 

z neplnění smlouvou daných podmínek či povinností. Příkladem může být uvedení nepravdivých informací anebo jednoduše 

i zapůjčení si peněz k uhrazení stanovených vstupních a následných poplatků společnosti uzavření další půjčky či prodlení 

s dohodnutou splátkou. Výše těchto sankcí ovšem nebývá nejnižší – běžně je účtováno 10 až 20 tisíc korun jednorázového poplatku 

za každé porušení smlouvy nebo je přímo pokutováno desítkami procent z celkové dlužné částky“. 

Výsledek je tedy tristní – uzavření smlouvy s oddlužovací společností ve valné většině případů finanční situaci oslovených klientů spíše 

zhorší než aby ji zlepšily. Mimo to běžné banky neberou oddlužovací společnosti jako důvěryhodného partnera respektive je neberou 

jako žádného partnera což představuje další riziko jak pro klienta tak i pro banku samotnou. Pokud tedy potřebujete s vašimi dluhy 

poradit či pomoci můžete se obrátit na našeho dluhového poradce jehož kvalitu realizátor projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ 

garantuje. Poradí vám s řešením zadluženosti mapováním dluhů komunikací s věřiteli exekucí či s vyhlášením osobního bankrotu. 

Poradenství zajišťuje společnost RUBIKON Centrum o. s. se sídlem v Praze jejíž detašované pracoviště se nachází v budově 

Městského úřadu Jeseník na ulici Karla Čapka 1147/10 (V. patro). Dluhový poradce Daniel Horký jen upozorňuje že do poradny je 

nutné se předem objednat. 

Dluhový poradce: Daniel Horký kontakt 607 697 015 / horkydaniel@seznam.cz 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 29.3.2013 - PŘÁNÍ) 

 

Jménem realizačního týmu projektu Vám přeji krásné prožití Velikonoc i jara obecně! 

mailto:horkydaniel@seznam.cz


 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 11. 3. 2013 - AKTUALITA) 

 

POZOR - Se změnou zákona se mění praktiky lichvářů 

Od konce února je účinná novela zákona o spotřebitelském úvěru která zakazuje používání směnek nepřiměřeného zajištění 

nebo zpoplatněných linek ke sjednávání úvěrů. Někteří poskytovatelé zareagovali ihned ale zakázané praktiky se stále objevují. 

Inzerce v novinách je plná nabídek které lákají na snadné a rychlé půjčky. Co se však stane když na některé z čísel zavoláte? Ještě 

nedávno bylo rozšířenou praxí že po pár úvodních slovech operátor odkázal na zpoplatněnou linku. Úvěruchtivý spotřebitel pak 

více zaplatil za telefon než kdy dostal půjčeno. Takové praktiky zákon vůči spotřebitelům zakázal a lichváři se tedy formálně 

přeorientovali na drobné živnostníky. Zákon se totiž nevztahuje na podnikatele a tak je jednoduché zeptat se volajícího jestli má 

živnostenský list a při kladné odpovědi dál pokračovat v jinak zakázaných praktikách. Průzkum časopisu dTest objevil i bezplatné linky 

které po chvíli vyzvánění odkážou automatickým hlasem na číslo se sazbou 95 korun za minutu.  

Novela také zakazuje aby si věřitelé nepřiměřeně zajišťovali své pohledávky. Například by nemělo být možné aby byla 

zastavena nemovitost v hodnotě stovek tisíc na desetitisícovou půjčku. Taková zástava by byla neplatná a Česká obchodní inspekce 

za ni může udělit až desetimiliónovou pokutu. Lichváři teď více než dříve podmiňují sepsání smlouvy přímo u notáře. Smlouva s tzv. 

doložkou přímé vykonatelnosti umožní aby spory neřešil soud a dluhy vymáhal hned a přímo exekutor. 

Iinformace čerpány z www.dtest.cz 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 5. 3. 2013 - TISKOVÁ ZPRÁVA REALIZÁTORA) 

 

V Jeseníku se rozběhla činnost klubu pracovního poradenství 

Občanské sdružení Zahrada 2000 zahájilo s rokem 2013 činnost klubu pracovního poradenství. Aktivity klubu probíhají v rámci 

projektu Sociální integrace na Jesenicku který je financovaný z Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

21. února 2013 proběhlo v prostorách centra pro podporu zaměstnávání v Jeseníku již druhé setkání klubu pracovního poradenství 

tentokráte na téma „Zdroje informací o jednotlivých pracovních místech“.  Celým setkáním se prolínala živá a přátelská atmosféra. 

http://www.dtest.cz/


Jednotliví účastníci setkání získali v průběhu diskuze nejen cenné rady kde jednotlivé informace o volných pracovních místech získat 

ale také praktický návod jak s konkrétními zdroji informací pracovat.  

Aktivity klubu pracovního poradenství jsou určeny všem zájemcům kteří chtějí získat potřebné znalosti a dovednosti k úspěšnému 

hledání zaměstnání a zároveň mají chuť podělit se o své zkušenosti s ostatními.  Na rok 2013 je plánováno celkem 10 setkání 

v jejichž průběhu se zájemci například naučí jak vhodně reagovat na pracovní nabídku jak se připravit na pohovor nebo co vše je 

potřeba vědět před samotným nástupem do zaměstnání. Účast na jednotlivých setkáních klubu je zdarma.   

Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat pracovnice centra na emailu poradna@zahrada2000.cz 

Za občanské sdružení Zahrada 2000 

Mgr. Lenka Sedláčková 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 4. 3. 2013 - AKTUALITA) 

 

Jsme tu stále pro vás!  

V rámci projektu "Sociální integrace na Jesenicku" nabízíme pomoc širokému spektru osob které se ocitly v nouzi. Jednou ze služeb 

poskytovaných zdarma v rámci projektu je protidluhové poradenství. Pokud jste zadluženi nevíte si rady se svou finanční situací 

anebo na vás věřitelé či exekutoři vyvíjejí tlak kterému nedokážete čelit navštivte naši poradnu a společně s dluhovým poradcem se 

pokuste vyřešit svou nepříznivou situaci. 

RUBIKON Centrum - detašované pracoviště Jeseník (Karla Čapka 1147/10 Jeseník) 

Telefon: +420 607 697 015 

E-mail: horkydaniel@seznam.cz 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 4. 3. 2013 - AKTUALITA) 

 

Manuál pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových 

látkách a s návykovým jednáním je na světě! 

Cílem manuálu vypracovaného organizací Darmoděj o.s. je popsat postupy a příklady dobré praxe práce s drogově závislými klienty 

a s klienty s návykovým jednáním. Manuál je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky pracující s uživateli 

návykových látek a s uživateli s návykovým jednáním. Dokument který slouží jako vodítko pro práci s cílovou skupinou vychází 

z dosavadní praxe zpracovatele. Věříme že informace v něm uvedené poslouží při výkonu vaší profese! 

Dokument naleznete v sekci "Realizované aktivity" 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 17. 12. 2012 - PŘÁNÍ) 

 

mailto:poradna@zahrada2000.cz
mailto:horkydaniel@seznam.cz


Jménem realizačního tým projektu Vám přeji krásné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví 

spokojenosti a úspěchů v Novém roce 2013! 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 28. 11. 2012 - ODKAZ) 

 

Nenechte se doběhnout a pečlivě kontrolte co podepisujete!  

V Polsku narůstá počet nebankovních institucí které lákají klienty na zdánlivě nízké úrokové sazby které ale ve skutečnosti za rok 

překračují tisíc i více procent a dlužníky dostávají do tragické situace. Polská národní banka (PNB) varovala před společností která za 

poskytnutý úvěr požaduje neuvěřitelný roční úrok 23 tisíc procent. Ta využívá skutečnosti že kolem 20% polských spotřebitelů vůbec 

nečte smlouvy které podepisuje. Bohužel toto zdaleka nebude jen případ Polska. Více 

nahttp://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/286017-polska-spolecnost-nabizi-pujcku-s-urokem-23-000-procent.html . 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 23. 11. 2012 - ODKAZ) 

 

Jaký je postoj k romské menšině u nás? 

Čechů s negativním vztahem k Romům tvoří téměř tři čtvrtiny společnosti. Většina sice odmítá násilí vůči Romům přesto jsou výsledky 

průzkumu agentury STEM ne zrovna "lichotivé". Více na http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vetsina-cechu-ma-negativni-vztah-k-

romum-ale-odmita-nasili/868712. 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 12. 11. 2012 - ODKAZ) 

 

Větší šance pro zadlužené 

Lidé kteří dluží nějaké peníze dostanou od ledna další šanci aby svoje závazky uhradili ještě před soudním řízením a předešli tak 

vysokým nákladům které může přinést prohraný soudní spor případně následné exekuční řízení. Podle novely občanského soudního 

řádu totiž věřitelé mají ještě před podáním návrhu na zahájení soudního řízení písemně vyzvat dlužníka ke včasnému uhrazení 

dluhu. Více na - http://www.novinky.cz/finance/284425-dluznici-dostanou-dalsi-sanci-jak-predejit-soudu-a-

exekuci.html anebohttp://www.mesec.cz/clanky/exekuce-v-roce-2013-dluznici-budou-mit-lehci-zivot/ 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 3. 10. 2012 - ODKAZ) 

 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/286017-polska-spolecnost-nabizi-pujcku-s-urokem-23-000-procent.html
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http://www.mesec.cz/clanky/exekuce-v-roce-2013-dluznici-budou-mit-lehci-zivot/


Animovaná videa a interaktivní kvízy již na internetu! 

Sdružení RUBIKON Centrum zaštiťující protidluhové vzdělávání našeho projektu pro vás připravilo tři krátké animované 

filmydíky kterým se dozvíte jak se zachovat při návštěvě exekutora u vás doma (film „Exekuce“) jak se vypořádat s dluhy pomocí 

osobního bankrotu (film „Osobní bankrot“) anebo jaké jsou nejčastější omyly a mýty o zadluženosti (film „Dluhové mýty“). Získané 

znalosti si následně můžete otestovat prostřednictvím interaktivních kvízů. Více na - http://spj.cz/kviz/index.php 

 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 3. 10. 2012 - AKTUALITA) 

 

V patnácti evropských městech proběhne Roma Pride 2012! 

V neděli 7. října 2012 projde pražskými ulicemi stejně jako v dalších 14 hlavních městech států Evropy Pochod romské hrdosti 

Roma Pride. Pochod začne na náplavce u Jiráskova mostu a jeho trasa povede kolem Vltavy k evangelickému kostelu 

U Salvátorav Salvátorské ulici na Starém Městě kde proběhne v rámci doprovodného programu panelová diskuze. Večer bude 

následovat ekumenická bohoslužba sloužená (nejen) romskými duchovními v kostele sv. Martina ve zdi. V České republice Pochod 

romské hrdosti Roma Pride organizuje občanské sdružení Konexe v celé Evropě pak organizace EGAM (Evropské protirasistické hnutí 

zdola). Více na -www.romea.cz 

 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 19. 9. 2012 - AKTUALITA) 

 

Romská pouť na Svatém Kopečku již tuto sobotu! 

I letos se na Svatém Kopečku u Olomouce sejdou Romové z mnoha koutů republiky aby se zúčastnili tradiční Romské pouti. 

V sobotu 22. září 2012 tak na tomto významném poutním místě proběhne nejen mše svatá ale připraven je i bohatý 

http://spj.cz/kviz/index.php
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/tz-v-patnacti-evropskych-mestech-vcetne-prahy-probehne-7-rijna-roma-pride-2012


odpoledníprogram plný tance hudby či atrakcí pro děti. Čtrnáctý ročník pouti pořádá Středisko Khamoro pro etnické menšiny Charity 

Olomouc. 

Více na - http://www.romea.cz/cz/kalendar-akci/romska-pout-na-svatem-kopecku-jiz-zanedlouho 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 12. 9. 2012 - AKTUALITA) 

 

Vidíme srdcem! A co vy? 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých o.p.s. ve spolupráci se Střediskem volného času Duha Jeseník pořádá dne 

12.9.2012 akci VIDÍME SRDCEM . Od 9:00 do 13:00 hodiny tak máte jedinečnou možnost navštívit Kapli v Jeseníku a vyzkoušet si 

jaké to je když člověk nevidí. Nad prezentací poskytovatelů sociálních služeb a dalších místních organizací doprovázenou kulturním 

programem převzala záštitu Komise pro rodinu a sociální věci MěÚ Jeseník. 

http://www.romea.cz/cz/kalendar-akci/romska-pout-na-svatem-kopecku-jiz-zanedlouho


 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 12. 9. 2012 - AKTUALITA) 

 

Projekt "Sociální integrace na Jesenicku" také na Facebooku! 

Informace o tom jak se nám daří naplňovat cíle a smysl projektu stejně jako novinky o vydaných materiálech pořádaných akcích 

a aktivitách poskytovatelů sociálních služeb najdete také na Facebooku pod názvem našeho projektu 

(www.facebook.com).Navštivte nás a staňte se našimi přáteli :o)! 

http://www.facebook.com/


 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 11. 9. 2012 - AKTUALITA) 

 

Zahrada 2000 o.s. pomáhá v nelehkých životních situacích 

Ocitáte se v nepříznivé životní situaci dlouhodobě hledáte práci řešíte dluhy a nevíte si rady? Občanské sdružení Zahrada 

2000 je tu právě pro Vás! V rámci projektu "Sociální integrace na Jesenicku" Vám zdarma poskytne podporu při osobním jednání 

s úřady a potencionálními zaměstnavateli umožní Vám zúčastnit se sociálně-rehabilitačních aktivit pomůže Vám s vyhledáním 

vhodných pracovních příležitostí a poradí Vám v oblasti dluhového poradenství. K dispozici je Vám také čerstvě vydaná brožura 

k tomuto tématu - Hledate praci.pdf 

Nestyďte se zeptat! 

Sociálně rehabilitační centrum (Dětřichov 32 Jeseník) 

Telefon: +420 584 401 195 

E-mail: info@zahrada2000.cz 

 

Centrum pro podporu zaměstnávání (Lipovská 1177 Jeseník) 

Telefon: +420 775 148 189 

E-mail: info@zahrada2000.cz 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 3. 9. 2012 - AKTUALITA) 

 

Darmoděj o.s. naděluje sobě i ostatním 

Občanské sdružení Darmoděj - jeden z realizátorů projektu "Sociální integrace na Jesenicku" - si ke svým 6. narozeninám nadělilo 

hudební dárek s názvem "POMÁHEJME POTŘEBNÝM". Cílem akce je nabídnou možnost prezentace neziskovým organizacím 

fungujícím na Jesenicku a pomoci při jejich financování. Výnos z dobrovolného vstupného bude rovnoměrně rozdělen mezi organizace 

v přímé práci s dětmi a mládeží organizace podporující sociální začleňování znevýhodněných občanů a podporujících ekologii 

a zaměstnanost. Akce se uskuteční v sobotu 22.9.2012 od 14:00 hodin v areálu ASTUR v Jeseníku. Více 

na: www.mkzjes.cz /www.darmodej.cz . Přijďte se také zapojit! Organizátorem akce je Středisko rozvoje kultury o.s. 

 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 31. 8. 2012 - ODKAZ) 

 

Dávejte si pozor - předváděcí akce mají nový fígl 

http://www.jesenik.org/storage/Marakova/Aktivity%20realiz%C3%A1tor%C5%AF/Brozura%20-%20Hledate%20praci.pdf
mailto:info@zahrada2000.cz
mailto:info@zahrada2000.cz
http://www.mkzjes.cz/
http://www.darmodej.cz/


Firmy prodávající zboží na předváděcích akcích přišly s fíglem jak obejít novelu občanského zákoníku. Ta jim znemožnila používat trik 

kterým při dodání zboží až do domu mohly zákazníky připravit o možnost odstoupit od smlouvy. Prodejci si ale rychle našli nový. 

Zákazníkům dávají podepsat že jim prodané zboží budou i opravovat. Více na: 

http://ekonomika.idnes.cz/odstoupeni-od-smlouvy-pri-predvadecich-akcich-f4y-/ekonomika.aspx?c=A120828_105928_liberec-

zpravy_alh 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 29. 8. 2012 – TISKOVÁ ZPRÁVA) 

 

Projekt "Sociální integrace na Jesenicku" - pomoc přicházející nejpotřebnějším  

Život na Jesenicku není jednoduchý. Vysoká nezaměstnanost lámající celorepublikové rekordy je příčinou 

prohlubující se propasti v sociální oblasti místních obyvatel. Že tato situace není představitelům města Jeseník 

lhostejná mimo jiné dokazuje realizace projektu „Sociální integrace na Jesenicku“. Realizátor projektu město Jeseník 

si na svém počátku stanovil nelehký úkol – podat pomocnou ruku osobám které si samy nemohou či neumí pomoci. 

Mezi podpořenými jsou například osoby závislé na sociálních dávkách nebo dlouhodobě nezaměstnaní stejně jako osoby závislé na 

omamných látkách které jsou postiženy sociálním vyloučením chudobou a dalšími negativními jevy. Stěžejním úkolem první čtvrtiny 

projektu bylo najít odborné poskytovatele těchto potřebných služeb na dostatečně kvalitní úrovni. „Můžeme říci že úkol se nám 

podařil splnit. Poslední zakázku na zajištění terénních programů a fakultativních služeb vysoutěžila Boétheia – společenství křesťanské 

pomoci se sídlem v Jeseníku která bude tyto služby zdarma poskytovat do března 2015“ říká koordinátorka projektu Martina 

Mařáková. Terénní programy Boétheii budou nabízet širokou paletu odborné pomoci pro klientelu s nejrůznějšími problémy. 

Obyvatelé Jesenicka mohou využívat dluhové poradenství zaměřené na využití splátkového kalendáře sjednání návrhu na oddlužení 

rady jak jednat s exekutory. Další snahou je vytvořit systém prostupného bydlení a zaměstnávání který by měl pomoci lidem nejen 

s návratem do běžného života ale také zabránit zhoršení jeho kvality a dalšímu propadu. V současnosti se tým odborníků zabývá 

profesionálním dluhovým poradenstvím nabízí možnost právních konzultací a komplexně poskytuje poradenství v oblasti 

zaměstnanosti a bydlení (kontakty na tým Boétheii → e-mail: terenSKP@seznam.cz mobil:  +420 776 043 444). 

Od začátku tohoto roku v rámci projektu nabízí svou pomocnou ruku i další místní subjekty. Pod zkušeným dohledem občanského 

sdružení Darmoděj o.s. probíhají terénní programy zaměřené na děti a mládež od 16 do 26 let sdružující se na rizikových místech. 

Pro ně je 7 dní v týdnu otevřeno nízkoprahové centrum které jim umožní smysluplně trávit volný čas jinak než na ulici. Dále se zde 

mohou naučit základním zásadám zdravého životního stylu – např. v oblasti hygieny či sexuální osvěty. Naleznou zde také pomoc při 

doučování. Pomoc dostanou i osoby s návykovým jednáním ať už v závislosti na gamblerství alkoholu či drogách. Zahrada 2000 

o.s. pro změnu vytvořila „Klub pracovního poradenství“ a „Nácvikovou dílnu“ pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. Dále sestavila 

mezioborový tým zaměřený na řešení pracovních míst a společné postupy k dosažení kvalitní práce s klientem ať už s ním pracuje 

zástupce úřadu práce poskytovatel sociálních služeb či zaměstnavatel na poli zaměstnatelnosti. 

Od začátku roku byla poskytnuta podpora a pomoc celkem 59 osobám. Mezi ně patří jak zástupci měst a obcí na Jesenicku 

a poskytovatelé sociálních služeb ale hlavně klienti sociálních služeb z Jesenicka.  „Projekt je velmi náročný na zkoordinování 

jednotlivých aktivit ale spolupráce s realizátory jednotlivých dílčích programů je na vysoké úrovni – do dnešního dne bylo přímo 

podpořeno 13 klientů sociálních služeb. Těmto osobám pomohla přímo některá z nabízených služeb. Náročnost spočívá i v tom že 

http://ekonomika.idnes.cz/odstoupeni-od-smlouvy-pri-predvadecich-akcich-f4y-/ekonomika.aspx?c=A120828_105928_liberec-zpravy_alh
http://ekonomika.idnes.cz/odstoupeni-od-smlouvy-pri-predvadecich-akcich-f4y-/ekonomika.aspx?c=A120828_105928_liberec-zpravy_alh
mailto:terenSKP@seznam.cz


s klienty je pracováno opakovaně mnohdy i ve více samostatných službách a přitom každá osoba je pro projekt počítána pouze 

jednou. Nezáleží tedy kolik programů využije“ říká Lenka Tichavská ze Střediska rozvoje sociálních služeb o.p.s. Jeseník které 

projekt pomáhá realizovat. 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 15. 8. 2012 - AKTUALITA) 

 

I v průběhu okurkové sezóny pilně pracujeme na poskytování služeb našim klientům  

Nově v rámci projektu poskytujeme profesionální dluhové poradenství konzultace s právníkem a komplexní poradenství v oblasti 

zaměstnanosti a bydlení. To vše bezplatně v zastoupení vysoutěžené organizace Boétheia - společenství křesťanské pomoci (se 

sídlem v Jeseníku). Přijďte navštívit naše pracovníky! 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 1. 8. 2012 - AKTUALITA) 

 

Změna názvu vysoutěženého dodavatele  

Upozorňujeme na změnu názvu společnosti zajišťujcí podporu cílové skupiny projektu k ekonomické stabilizaci. Od 4. 6. 2012 se 

Sdružení pro probaci a mediaci v justici o.s. přejmenovalo na RUBIKON Centrum. Vše ostatní zůstává beze změn.      

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 25. 6. 2012 - ODKAZ) 

 

Otestujte své znalosti z dluhové oblasti 

Máte strach že nezvládnete zaplatit všechny své půjčky? Vaše dluhy rostou a vy to nedokážete zastavit? Už vám zvoní na dveře 

exekutor? Nebo vás prostě jen baví zajímavé a napínavé příběhy? Partnerská organizace Sdružení pro probaci a mediaci v justici o.s. 

pro vás připravilo krátké animované filmy díky kterým se dozvíte jak se zachovat když do vašeho domu vstoupí exekutor jak 

postupovat při žádosti o osobní oddlužení co jsou nejčastější omyly a mýty zadlužených lidí... Vaše znalosti z dluhové oblasti si 

můžete otestovat prostřednictvím interaktivních kvízů. Více na http://spj.cz/kviz/ . 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 29. 5. 2012- AKTUALITA) 

 

V rámci projektu bylo ukončeno poslední výběrové řízení 

Výběrové řízení na zajištění terénních programů a fakultativních služeb vysoutěžila společnost Boétheia - společenství 

http://spj.cz/kviz/


křesťanské pomoci. Předmětem aktivity je zajištění terénních programů ke zvyšování sociálních a profesních dovednosti cílové 

skupiny s podporou ambulantní formy fakultativních činností odborného poradenství a motivačních seminářů. Realizace bude probíhat 

od června 2012 do března 2015. 

Více informací o výběrovém řízení naleznete v sekci "Výběrová řízení". 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 25. 5. 2012 – AKTUALITA) 

 

Protidluhové vzdělávání úspěšně ukončeno 

V období od 9.3.2012 do 25.5.2012 v Jeseníku probíhal vzdělávací program v oblasti dluhového poradenství pořádaného pro sociální 

pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Do programu který se setkal s pozitivním ohlasem zúčastněných osob se zapojilo 

celkem 15 osob z jesenického okresu. Vzdělávání sestávalo ze 7 školících dnů a jeho realizátorem bylo Sdružení pro probaci a mediaci 

v justici o.s. se sídlem v Praze. 

 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 5. 3. 2012 – AKTUALITA) 

 

Zahájení vzdělávacího programu 

Od 9.3.2012 bude v rámci projektu probíhat vzdělávací program v oblasti dluhového poradenství pořádaného pro sociální pracovníky 

a pracovníky v sociálních službách. Cílem programu je vytvoření týmu místních dluhových poradců na území ORP Jeseník zájem 

o účast v něm projevilo 19 osob. Program sestává ze 7 školících dnů a 4 jednodenních seminářů. Účastníci budou mít mimo jiné 

možnost využít konzultací pro svou dluhově-poradenskou praxi. Realizátorem programu je Sdružení pro probaci a mediaci v justici 

o.s. se sídlem v Praze. 

 

Ing. Martina Mařáková (Jeseník 1. 3. 2012 – TISKOVÁ ZPRÁVA) 

 

Projekt "Sociální integrace na Jesenicku" se rozjíždí naplno!  

Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ má vybrány konkrétní poskytovatele sociálních služeb které budou díky projektu 

poskytovány až do března 2015. „Vybraní dodavatelé budou především poskytovat protidluhové poradenství a přímou pomoc při 

oddlužování konkrétních jedinců provozovat víkendový chod nízkoprahového zařízení pro děti a mládež anebo zajišťovat terénní 

sociální práci zaměřenou na osoby s návykovým jednáním“ říká koordinátorka projektu Martina Mařáková. Pozornost však bude 

http://www.jesenik.org/projekty-mesta/34485-vyberova-rizeni.html


věnována také pracovníkům v sociálních službách kterým bude zajištěna podpora především na poli terénní práce. Vybraní dodavatelé 

služeb vzešli z pěti zadávacích řízení která proběhla na konci loňského roku. Hodnotícím kritériem pro jejich výběr však nebyla pouze 

cena ale také kvalita poskyt 

 


