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1. Úvod analytické části 

1.1 Nastavení II. průběžné evaluační zprávy  

Po I. vstupní  evaluac ní  zpra ve  na sleduje II. pru be z na  evaluac ní  zpra va, ktera  je 

zpracova na za období  1.7.2021-30.9.2022.  Dluhova  poradna poskytuje pru be z ne  sve  

sluz by a realizova ní  interaktivní ch besed se i pr es omezení  COV 19 rozbí ha . Tato 

pru be z na  zpra va poslouz í  jako dals í  c a st podkladu  k vyhodnocení  cele ho projektu             

v Za ve rec ne  zpra ve : 1.1.2020-30.9.2022. Pu vodní  termí n ukonc ení  projektu byl datova n 

do 30.6.2022. K tomuto datu byla ukonc ena c innost dluhove  poradny, ale interaktivní  

besedy k financ ní  gramotnosti byla spolu s evaluací  prodlouz ena podstatnou zme nou do 

30.9.2022. Kaz da  evaluac ní  zpra va bude zpracova na do me sí ce od uzavr ení  sledovane ho 

období . 

 

1.2 Průběh činností 

Cí lova  skupina byla informova na o poskytovany ch sluz ba ch prostr ednictví m leta ku, 

pracovní ku  socia lní ch sluz eb a obcí  a emailovou formou. Spolupra ce se socia lní mi 

sluz bami, s kolami, obcemi a dals í mi subjekty je nastavena a da le bude prohlubova na.  

 

1.3 Dluhové poradenství 

V ra mci druhe ho monitorovane ho období  1.7.2021-30.6.2022 bylo podpor eno 92 

unika tní ch osob – poradenství .  

1.3.1 Počet podpor dle typu podpory 

Dluhove  poradenství  obsahuje spoustu podkategorií  c inností , ktere  jsou definova ny 

v tzv. karta ch klienta. Nejvy znamne js í  podpory jsou kategorizova ny a zaznamena va ny. 

Podle vy stupu  pak vidí me, o jake  u kony – kategorie je nejve ts í  za jem. Zachova va me sled 

stanoveny ch kategorií  v I. vstupní  evaluac ní  zpra ve . 

Nejc etne ji vyuz í vany mi kategoriemi jsou: Vyhodnocení , zda klient spln uje podmí nky pro 

oddluz ení  (70), pr í prava podkladu  k oddluz ení  (43), vy poc et nezabavitelny ch c a stek v 

exekuci (54), prova zení  klienta insolvenc ní m r í zení m (31), sepsa ní  na vrhu na oddluz ení  

jednotlivcu  (16) a manz elu  (7), sepsa ní  na vrhu na oddluz ení  OSVC  (0), zprostr edkova ní  

kontaktu s ve r iteli, u r ady a exekutory, na sledna  asistence pr i komunikaci s nimi (17), 

asistence pr i sepsa ní  odporu proti platební mu rozkazu, na vrhu na zastavení  exekuce z 

du vodu nemajetnosti, na vrhu na vys krtnutí  ve ci ze soupisu exekuce, vyluc ovací  z aloby, 

sluc ova ní  exekucí , zastavení  exekuce pro neplatnost rozhodc í  doloz ky, promlc ení  dluhu 

(9). Ve sledovane m období  bylo schva leno 17 oddluz ení  jedince a 1 neschva lene  

oddluz ení  – klient nedodal dokument na vy zvu, viz tabulka c .1 - schva lene  oddluz ení  

manz elu  (9). 
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Tabulka č. 1: Vyhodnocení poskytnutých podpor 
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Graf č. 1: Počet jednotlivých podpor 

 

Mimo sledova ní  jednotlivy ch podpor byly sledova ny dals í  kategorie vycha zejí cí  

z monitorovací ch listu . Sledovane  kategorie slouz í  k dokreslení  dluhove  oblasti na 

Jesenicku a souc asne  v budoucnu poslouz í  ke spra vne mu nastavení  dluhove ho 

poradenství  v dals í m sledovane m období . 

1.3.2 Počet podpořených unikátních osob dle věku 

Nejpoc etne js í  podpor enou ve kovou kategorií  jsou ope t osoby ve ve ku mezi 27-50. lety. 

Druhou pak osoby mezi 51-60. lety. V tabulce c . 2 je uvedeno procentní  vyja dr ení  

zastoupeny ch ve kovy ch kategorií  dle ve ku za sledovane  období . 

Tabulka č. 2: Procentní vyjádření podpořených unikátních osob dle věku 

Věková kategorie Počet unikátních osob Vyjádřeno v % 

15-18 0 0,00% 

19-26 5 6,25% 

27-50 48 60% 

51-60 26 32,5% 

61-100 13 16,25% 
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Graf č. 2: Počet podpořených unikátních osob dle věkových kategorií 

 

 

1.3.3 Členění podpořených osob dle vazby na sociální služby 

Jelikoz  nejsme socia lní  sluz bou – odborny m socia lní m poradenství m, dle za k. c . 

108/2006 Sb., o socia lní ch sluz ba ch, ny brz  sluz bou ver ejnou, zají ma  na s take , jakou 

souvislost mají  socia lní  sluz by s nas imi klienty. 

Tabulka č. 3: Vazba podpořených osob na sociální služby 

Vazba na sociální služby počet 

je klientem sociální služby a přichází ze své vůle 10 

je klientem sociální služby a přichází na doporučení sociálního pracovníka 19 

není klientem sociální služby a nemá zájem využívat sociální službu 58 

není a byla klientovi doporučena sociální služba: 0 

 

Graf č. 3: Vazba klientů na sociální služby 
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Z vy c tu je patrne , z e do dluhove  spira ly se dosta vají  i lide , kter í  s pomocí  dluhove ho 

poradce v ra mci ver ejne  prospe s ne  sluz by jsou schopni r es it svou situaci.  

1.3.4 Členění podpořených osob dle dosaženého vzdělání 

 Sledovana  kategorie podpor eny ch osob e vzde la ní  na m ukazuje, z e nejc etne js í  skupina, 

ktera  dluhy pr icha zí  r es it je osoba se str edos kolsky m vzde la ní m zakonc ene  vy uc ní m 

listem. Na druhe m mí ste  jsou osoby se za kladní m vzde la ní m, na tr etí m mí ste  jsou osoby 

se str edos kolsky m vzde la ní m zakonc ene  maturitou a da le pak osoby s vys s í m odborny m 

vzde la ní m a vysokos kolsky vzde lane  osoby. 

Tabulka č. 4: Vazba podpořených osob na výši vzdělání 

Počet klientů Úroveň vzdělání 

18 Za kladní  vzde la ní  

55 Str edos kolske , vy uc ní  list  

17 Str edos kolske , maturita 

1 Vys s í  odborne , bakala r ske , magisterske , doktorske  studium 

 

Graf č. 4: Vazba podpořených osob na výši vzdělání 
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1.3.5 Podpořené osoby pak můžeme rozčlenit i podle zařazení na trhu práce. 

Zde uva dí me pr ehled podpor eny ch osob dle umí ste ní  na trhu pra ce. 

 

Tabulka č. 5: Vazba podpořených osob na zařazení na trhu práce 

43 
Zaměstnanci - včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem této 

dovolené zaměstnány  

 21 Pracovní smlouva na dobu neurčitou 

 17 Pracovní smlouva na dobu určitou 

 2 Dohoda o pracovní činnosti 

 0 Dohoda o provedení práce 

3 
Osoby samostatně výdělečně činné - včetně žen na mateřské dovolené, 

které byly před nástupem této dovolené samostatně výdělečně činné 

7 Dlouhodobě nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce ČR 

17 Ostatní nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce ČR 

18 

Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo 

odborné přípravy vc etne  matek na mater ske  dovolene  a osob na 

rodic ovske  dovolene , ktere  nebyly pr ed na stupem te to dovolene  ani 

zame stna ny, ani nepatr ily mezi osoby samostatne  vy de lec ne  c inne  

* vc etne  osob pobí rají cí ch invalidní  du chod a osob pobí rají cí ch 

starobní  du chod, ktere  nepatr í  ani do kategorie zame stnanci, ani do 

kategorie osob samostatne  vy de lec ne  c inny ch a nejsou registrovane  

na Ú r adu pra ce C R 

3 Neaktivní  osoby - ostatní  

 

 

1.4 Interaktivní besedy finanční gramotnosti 

Ve sledovane m období  probe hlo 13 interaktivní ch besed k financ ní  gramotnosti. Na 

vs ech beseda ch byl u c astní ky zpracova n vstupní  a vy stupní  test, ktery  byl na sledne  

lektorkou vyhodnocen. 
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Tabulka č. 6: Vyhodnocení zvyšování finanční gramotnosti  

Datum 
Doba 

kona ní  

Mí sto Vstupní  test 

– poc et 

spra vny ch 

odpove dí  % 

Vy stupní  

test – poc et 

spra vny ch 

odpove dí  v 

% 

Zvýšení 

vědomostí 

v % Poc et u c astní ku  

14.9.2021 13,30-15,30 
Me Ú  Z ulova  

44 63 19 
18 

12.1.2022 10,00-11,00 
Vlc ice 

70 87 17 
12 

22.3.2022 8,00-10,00 
HS  V. Priessnitze a OA 

61 90 28 
18 

22.3.2022 10,00-12,00 
HS  V. Priessnitze a OA 

62 91 29 
15 

24.3.2022 8,00-10,00 
HS  V. Priessnitze a OA 

69 91 22 

15 

24.3.2022 10,00-12,00 
HS  V. Priessnitze a OA 

60 93 33 

15 

21.9.2022 9,00-11,00 
PNMO Bí la  Voda 

53 87 34 
30 

23.92022 10,00-12,00 
PNMO Bí la  Voda 

73 88 15 
22 

26.9.2022 8,00-10,00 
Gymna zium Jesení k 

63 90 27 
17 

27.9.2022 10,00-12,00 
PNMO Bí la  Voda 

27 80 53 
15 

27.9.2022 13,00-15,00 
PNMO Bí la  Voda 

66 92 26 
30 

29.9.2022 8,00-10,00 
Gymna zium Jesení k 

69 85 16 
13 

29.9.2022 10,00-12,00 
Gymna zium Jesení k 

76 87 11 
10 
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V ní z e uvedene  tabulce jsou uvedeny poc ty podpor eny ch osob celkem a z toho poc et 

unika tní ch osob. Osoby nezapoc í tane  do unika tní ch osob jiz  v minulosti dostali jiny  druh 

podpory a to v dluhove  poradne . To znamena , z e jako unika tní  osoby jsou zapoc í ta ny 

v dluhove m poradenství . 

Tabulka č. 7: Počty účastníků 

Počet účastníků 
Z toho unikátních 

osob 
- z toho mužů - z toho žen 

230 228 110 118 

 

 

2. SHRNUTÍ  
Dluhova  poradna byla v provozu, podpora byla poskytova na v plne m rozsahu. Ve 

sledovane m období  bylo podpor eno 92 unika tní ch osob. Úskutec ne no bylo celkem 13 

interaktivní ch besed, v ra mci nichz  bylo podpor eno 230 osob, z toho 228 unika tní ch 

osob. Dohromady 330 unika tní ch osob. 


