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1. Úvod 

1.1 Evaluační zpráva projektu  

Zá ve řec ná  eváluác ní  zpřá vá zá cele  období  řeálizáce přojektu od 1.1.2020 do 30.9.2022 

je zpřácová ná ná zá kláde  I. vstupní  eváluác ní  zpřá vý zá období  1.-1.2020-30.6.2021 á  II. 

přu be z ne  eváluác ní  zpřá vý zá období  od 1.7.2021 do 30.9.2022.  

Ná sledují cí  infořmáce jsou ste z ejní  přo výhodnocení  přojektu Jesenicko přoti dluhu m II. 

(dá le jen přojektu). 

 

1.2 Jaký problém projekt řeší 

Přojekt ř es í  sociá lní  výlouc ení  z du vodu zádluz enosti á př edluz enosti obc ánu  á s tí m 

souvisejí cí ch negátivní ch jevu  v SVL ORP Jesení k, kteřý  je nejchuds í m řegionem 

Olomoucke ho křáje. Dluhová  pořádná jáko veř ejne  přospe s ná  sluz bá bude sniz ovát 

dopádý zádluz ení , př edchá zet zhořs ová ní  sociá lní ho přopádu, ztřá te  býdlení  á to ve 

spolupřá ci s mí stní mi poskýtováteli sociá lní ch sluz eb (přemisá - ne vs ichni zádluz ení       

á př edluz ení  nutne  potř ebují  pomoc sociá lní  sluz bý, ávs ák v př í páde  potř ebý je 

nástávená spolupřá ce s poskýtováteli sociá lní ch sluz eb – histořický fungují cí  model 

z ukonc ene ho přojektu "Sociá lní  integřáce ná Jesenicku (2011-2015)"Jesenicko přoti 

dluhu m (2016-2019). Vá z ná  sociá lní  situáce lokálitý je popsá ná ve Střátegicke m plá nu 

sociá lní ho zác len ová ní  Jesenicko 2019-20221 (stř. 26-29) ná ne  návázují  kápitolý stř. 76-

78 C.3.1. cí love  skupiný přo oblást dluhove  přoblemátiký, C.3.2.Ná vřh cí lu  á opátř ení  přo 

oblást dluhu . Neř es ení m dluhove ho pořádenství  vc etne  převence náhřá vá  podvodný m 

subjektu m, kteře  se tvá ř í  jáko oddluz ovácí , týto pák v du sledku př ipřáví  klientý i o to 

poslední , coz  je býdlení . Přojekt postupný mi křoký oddluz ová ní  bude v řá mci 

pořádenství  zmí řn ovát negátivní  dopádý př edluz ení  á zádluz ení  ná osobý/řodiný. 

Pořádná v Jesení ku á mobilní  pořádná zájistí  dostupnost dluhove ho pořádenství . 

Převence – ř es ení  - zvýs ová ní  finánc ní  gřámotnosti - jáko ná střoj přo posí lení  

ekonomicke  stábilizáce osob v sociá lne  výlouc ený ch lokálitá ch ORP Jesení k, (zejme ná 

mlá dez  15-26 let) bude dlouhodobý m pu sobení m vkládem do jeho budoucí ho vý voje. 

 

1.3 Příčiny problému 

ORP Jesení k je dlouhodobe   řegionem Olomoucke ho křáje s výsokou mí řou 

nezáme stnánosti á ní zký mi př í jmý. Nezáme stnánost v př í hřánic ní ch obcí ch se pohýbuje 

okolo 7%, podí l osob v exekuci v "nejzádluz ene js í “ obci je 22,13%, v obcí ch ná hřánicí ch 

s Polskem okolo 15% á v Jesení ku á blí zke m okolí  př ibliz ne  11%.  Mediá n hřube  me sí c ní  

mzdý v Olomoucke m křáji c inil v řoce 2017 - 23 109 Kc  á stál se ták dřuhý m řeá lne  

př í jmove  nejslábs í m křájem v C R. Oficiá lní  u dáje o přu me řný ch  př í jmech ná u řovni ORP 

                                            
1 https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/SPSZ_Jesenicko_2019-2022.pdf 
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c i obcí  nejsou k dispozici, ále z dostupný ch dát á pozořová ní   lze př edpoklá dát, z e řeá lne  

př í jmý ná Jesenicku budou jes te  niz s í . Př edluz ení  je zpu sobeno mnohá fáktořý. Ne kteře  

př í c iný býlý odstřáne ný nebo omezený novelou zá koná 182/2006. Zejme ná pák povinná  

ákředitáce á přávidlá přo oddluz ovácí  spolec nosti, coz  omezilo  soukřome  plácene  

"sluz bý", kteře  od zádluz ený ch osob výbí řálý zá zpřácová ní  osobní ho bánkřotu 6 000-25 

000 Kc , ániz  bý býl vý sledek jistý  (mnohdý býlo jásne , z e klient ná bánkřot nedosá hne, 

př esto býl od nich poplátek výz á dá n á tí m je klient jes te  ví ce pos kozen). Dá le pák 

vý řázne  zpř í sne ní  podmí nek poskýtování  nebánkovní ch pu jc ek, s du řázem ná zjis ťová ní  

bonitý klientá. Zpř í sne ní  přávidel c á stec ne  odstřánilo ne kteře  př í c iný á omezilo ták 

vznik nový ch př edluz ený ch př í pádu . Neme lo vs ák dopád ná osobý, kteře  spádlý do 

dluhove  pásti (c ásto dí ký uzávř ení  extře mne  nevý hodný ch smluv s nebánkovní mi 

spolec nostmi) př ed u c inností  vý s e zmin ováne  novelý zá koná. Poslední  z podstátný ch 

př í c in je stá le řelátivne  ní zká  finánc ní  gřámotnost cí love  skupiný. Z pohledu  sýste mu 

je  táke  př í c innou nekoncepc ní  pojetí  fináncová ní  ákředitováný ch "Dluhový ch pořáden". 

Neexistuje stábilní  zdřoj fináncová ní  á dochá zí  ták k vý pádku m př i poskýtová ní  te to 

veř ejne  sluz bý.  V př í páde  př izná ní  podpořý tomuto přojektu dojde ke kontinuá lní mu 

pokřác ování  poskýtnutý ch o dáls í ch 30 me sí cu .  

 

1.4 Cíl projektu 

Hlávní m cí lem přojektu sní z ení  zádluz enosti á zvý s ení  finánc ní  gřámotnosti, 

přostř ednictví  řeálizáce klí c ový ch áktivit ná u zemí  ORP Jesení k.  

1.4.1 Snížení zadluženosti 

 Bude podá no minimá lne  30 ná vřhu  ná oddluz ení  

 bude schvá leno minimá lne  30 ná vřhu  ná oddluz ení  

 bude sní z en poc et exekucí  minimá lne  o 150 

 sní z ení  výmá háne  c á stký  ccá o  10 000 000 Kc  

Vý c et dí lc í ch cí lu  je pouze indikátivní . Splne ní  cí le bude me ř eno á výhodnoceno v řá mci 

eváluáce přojektu.  

1.4.2 Zvýšení finanční gramotnosti 

Zvý s ení  finánc ní  gřámotnosti osob přostř ednictví m řeálizáce besed finánc ní  

gřámotnosti. Splne ní  cí le bude me ř eno v řá mci eváluáce přojektu pomocí  výhodnocení  

vstupní ch á vý stupní ch dotázní ku  ze vzde lá vácí ch ákcí . 

 

1.5 Očekávané změny 

Stábilní m poskýtová ní m te to sluz bý á řeálizácí  besed finánc ní  gřámotnosti oc eká vá me 

zvý s ení  pove domí  cí love  skupiný o moz nostech ř es ení  tí z ive  finánc ní  situáce                      

á př edchá zení  vzniku př edluz ení . V souc ásne  dobe  př ichá zejí  ve ts inou lide  áz  v situáci, 

kdý není  přoble m moz ne  ř es it jinák, nez li podá ní m insolvenc ní ch ná vřhu . V mnohá 

př í pádech pák není  moz ne  áni toto ř es ení , neboť kombináce ní zke ho př í jmu á výsoký ch 
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dluhu  znemoz n uje splácení  30% dluz ne  c á stký ve stánovene m období . Postupnou 

oc eká vánou zme nou je tedý zvý s ení  finánc ní  gřámotnosti cí love  skupiný, kteře  povede    

k ve ts í  motiváci cí love  skupiný ř es it finánc ní  přoble mý v c ás. 

1.5.1 Zmenšení prostoru pro obchod s chudobou. 

 mí stne  á c ásove  dostupne  dluhove  pořádenství , podpořá př i ř es ení  obtí z ný ch 

situácí  á 

 sýstemátická  převentivní  přá ce zvýs ová ní  finánc ní  odpove dnosti - finánc ní  

gřámotnost u soc. výlouc ený ch á soc. ohřoz ený ch obývátel v SVL ORP Jesení k, 

zejme ná nástávení  spolupřá ce s poskýtováteli sociá lní ch sluz eb á obcemi. 

 Aktivizováná  podpoř ená  osobá k ř es ení  dluhu  - vtáz ení  osobý do přocesu ř es ení  

oddluz ení  á motiváce k nevýhý bá ní  se záme stná ní  s nebo bez spolupřá ce                

s poskýtovátelem sociá lní ch sluz eb. 

 sní z ení  zádluz ení  osob 

 oddluz ene  osobý 

 Zvý s ená  u řoven  finánc ní  gřámotnosti CS - ná mí řu s ite  besedý finánc ní  

gřámotnosti přo osobý v ORP Jesení k. 

1.5.2 Zajištěná dostupnost odborného dluhového poradenství pro:  

 podpořené osoby: á)

 Dluhová  pořádná á mobilní  dluhová  pořádná ř es í cí  zádluz enost á př edluz enost 

osob ná u zemí  ORP Jesení k 

 podpořá dluz í cí ch v ř es ení  jejich situáce s nebo bez poskýtovátele sociá lní ch 

sluz eb – ekonomická  stábilizáce osob/řodin, sní z ení  řiziká ztřá tý býdlení , 

 zvý s ená  finánc ní  gřámotnost CS 

 koordinace a komplexnost: b)

 obnovení  spolupřá ce s obcemi á poskýtováteli soc. sluz eb př i ř es ení  konkře tní ch 

sociá lní ch přoble mu  zpu sobený ch př edluz eností  obývátel SVL ORP Jesení k. 

 Ú c ást dluhove ho pořádce ná př í pádový ch konfeřencí ch u osob s dluhý, ř es ený ch 

sociá lní mi přácovní ký sociá lní ch sluz eb á obcí . 

 

1.6 Rizika a opatření 

Riziko: Administřátivní , finánc ní  á přovozní  kápácitá z ádátele. 

Opatření: Jsme spolec nost, kteřá  má  zkus enosti s ádministřácí  přojektu  do vý s e 21 mil.. 

V souc ásnosti řeálizováný  přojekt "Jesenicko přoti dluhu m", přos el bez ná lezu kontřolou 

ná mí ste . Př edklá dáný  ná vázný  přojekt "Jesenicko přoti dluhu m II" bude ádministřová n 

á ř í zen zkus ený mi přácovní ký, dle jiz  ove ř ený ch postupu . Riziko odhádujeme jáko 

minimá lní . 

Riziko: Nedostátek peřsoná lní ch kápácit (fluktuáce). 

Opatření: Jáko opátř ení  jsme přovedli zme ný ve střuktuř e řeálizác ní ho tý mu, kteře  

zájistí  kontinuá lní  pokřác ování  přá ce zkus ený ch přácovní ku . Dáls í m podpu řný m 
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opátř ení m je zvý s ení  mezd o 6% (od řoku 2016 jsou mzdý ve stejne  vý s i). Riziko 

odhádujeme jáko minimá lní . 

Riziko: Nezá jem cí love  skupiný o sluz bu. 

Opatření: Přávidelne  infořmujeme o c innostech dluhove  pořádný mnohá cestámi 

(obecní  zpřávodáje, letá ký, skřze spolupřácují cí  sociá lní  sluz bý átd.) Vzhledem                  

k velikosti cí love  skupiný je řiziko nezá jmu cí love  skupiný o sluz bu minimá lní . 

 

 

 

2. Analytická část  
Análýtická  c á st výchá zí  zá sádne  z vlástní ho s etř ení . Přu be z ne  býlá sbí řá ná á tř í de ná 

dátá, kteřá  býlá zádá vá ná do SW Sýsifos, kteřý  k tomuto u c elu býl výtvoř en ná mí řu.  

 

2.1 Průběh realizace projektu 

Přvní  klient se dostávil 7.1.2020. Letá k nejc áste js í ch dluhový ch pástí  á infořmácí               

o poskýtováný ch sluz bá ch býl zpřácová n á distřibuová n do cele ho SO ORP Jesení k. 

Obcí m býl záslá n dle domluvý ná setká ní  loká lní ho pářtneřství  letá k se z á dostí                   

o umí ste ní  ná webový ch střá nká ch. Býl áktuálizová n á upřáven funkc ní  SW ná evidenci 

uniká tní ch osob, poc tu á dřuhu podpoř á dáls í ch kátegořií . Cí lová  skupiná býlá 

infořmová ná přostř ednictví m letá ku, c lá nku v tisku, přácovní ku  sociá lní ch sluz eb á obcí . 

Spolupřá ce se sociá lní mi sluz bámi á obcemi býlá nástávená. Přá vní  sluz bý býlý smluvne  

zájis te ný. K 1.1.2021 býlá pořádná př este hová ná ná ulici Lipovská  83/8, Jesení k 790 01. 

Bez přodlení  býlý infořmová ný záinteřesováne  subjektý á výtis te n nový  letá k. 

Distřibuová n býl teře nní mi přácovní ký Dářmode j. z.u . Jesení k. 

Fořmou podstátne  zme ný býlá přodlouz ená řeálizáce přojektu do 30.9.2022. Konkře tne  

se jedná  o přodlouz enou řeálizáci inteřáktivní ch besed finánc ní  gřámotnosti á eváluáce. 

 

2.2 Dluhové poradenství 

V přvní m sledováne m období  1.1.2020-30.6.2021 býlo podpoř eno 80 uniká tní ch osob 

v řá mci dluhove ho pořádenství , viz I. vstupní  eváluác ní  zpřá vá. 

V řá mci dřuhe ho sledováne ho období  1.7.2021-30.6.2022 býlo podpoř eno 92 uniká tní ch 

osob – pořádenství , viz II. přu be z ná  eváluác ní  zpřá vá. 

2.2.1 Počet podpor dle typu podpory 

Dluhove  pořádenství  obsáhuje spoustu podkátegořií  c inností , kteře  jsou definová ný 

v tzv. kářtá ch klientá. Nejvý známne js í  podpořý jsou kátegořizová ný á záznámená vá ný. 

Podle vý stupu  pák vidí me, jáke  u koný – kátegořie býlý podpořováný mi osobámi 
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výuz í vá ný. Ve III. zá ve řec ne  eváluác ní  zpřá ve  př edklá dá me celkový  př ehled 

poskýtnutý ch podpoř zá dobu řeálizáce přojektu.  

Za dobu realizace bylo schváleno celkem 36 oddlužení jedince a 9 oddlužení 

manželů. Celkem tedy 45 schválených oddlužení. Nejpočetnějšími podporami 

jsou: Výhodnocení , zdá klient spln uje podmí nký přo oddluz ení  (167), př í přává podkládu  

k oddluz ení  (126), vý poc et nezábávitelný ch c á stek v exekuci (117), přová zení  klientá 

insolvenc ní m ř í zení m (77), sepsá ní  ná vřhu ná oddluz ení  jednotlivcu  (48) á mánz elu  (9), 

sepsá ní  ná vřhu ná oddluz ení  OSVC  (4), zpřostř edková ní  kontáktu s ve ř iteli, u ř ádý            

á exekutořý, ná sledná  ásistence př i komunikáci s nimi (21), ásistence př i sepsá ní  odpořu 

přoti plátební mu řozkázu, ná vřhu ná zástávení  exekuce z du vodu nemájetnosti, ná vřhu 

ná výs křtnutí  ve ci ze soupisu exekuce, výluc ovácí  z álobý, sluc ová ní  exekucí , zástávení  

exekuce přo neplátnost řozhodc í  doloz ký, přomlc ení  dluhu (12). Objásne ní  přá v                

á povinností  dluz ní ká, ve ř itele á insolvenc ní ho spřá vce (15), ořientáce uz ivátele v jeho 

dluhove  situáci (152), ánálý zá dluhu  144 á dáls í  u koný viz tábulká c . 1. 

Tabulka č. 1: Vyhodnocení poskytnutých podpor: 
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Graf č. 1: Počet jednotlivých podpor 

 

Mimo sledová ní  jednotlivý ch podpoř býlý sledová ný dáls í  kátegořie výchá zejí cí  

z upřávený ch monitořovácí ch listu . Sledováne  kátegořie slouz í  k dokřeslení  dluhove  

oblásti ná Jesenicku. 

2.2.2 Počet podpořených unikátních osob dle věku 

Nejpoc etne js í  podpoř enou ve kovou kátegořií  jsou osobý ve ve ku mezi 27-50. letý. 

Dřuhou pák osobý mezi 51-60. letý. V tábulce c . 2 je uvedeno přocentní  výjá dř ení  

zástoupený ch ve kový ch kátegořií  dle ve ku zá sledováne  období . 

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

Věková kátegořie Počet unikátních osob Výjádřeno v % 

15-18 0 0,00% 

19-26 12 6,98% 

27-50 91 52,91% 

51-60 43 25,00% 

61-100 26 15,12% 
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Graf č. 2: Počet podpořených unikátních osob dle věkových kategorií 

 

 

2.2.3 Členění podpořených osob dle vazby na sociální služby 

Jelikoz  nejsme sociá lní  sluz bou – odbořný m sociá lní m pořádenství m, dle zá k. c . 

108/2006 Sb., o sociá lní ch sluz bá ch, ný břz  sluz bou veř ejnou, zájí má  ná s táke , jákou 

souvislost májí  sociá lní  sluz bý s nás imi klientý. 

Tabulka č. 3: Vazba podpořených osob na sociální služby 

Vázbá podpoř ene  osobý ná sociá lní  sluz bý poc et 

je klientem sociá lní  sluz bý á př ichá zí  ze sve  vu le 19 

je klientem sociá lní  sluz bý á př ichá zí  ná dopořuc ení  sociá lní ho 

přácovní ká 
22 

není  klientem sociá lní  sluz bý á nemá  zá jem výuz í vát sociá lní  sluz bu 124 

není  á býlá klientovi dopořuc ená sociá lní  sluz bá: 2 
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Graf č. 3: Vazba klientů na sociální služby 

 
 

Z vý c tu je pátřne , z e do dluhove  spiřá lý se dostá vájí  i lide , kteř í  s pomocí  dluhove ho 

pořádce v řá mci veř ejne  přospe s ne  sluz bý jsou schopni ř es it svou situáci.  

2.2.4 Členění podpořených osob dle dosaženého vzdělání 

 Sledováná  kátegořie podpoř ený ch osob dle vzde lá ní  ná m ukázuje, z e nejc etne js í  

skupiná, kteřá  dluhý př ichá zí  ř es it je osobá se stř edos kolský m vzde lá ní m zákonc ene  

vý uc ní m listem. Ná dřuhe m mí ste  jsou osobý se zá kládní m vzde lá ní m, ná tř etí m mí ste  

jsou osobý se stř edos kolský m vzde lá ní m zákonc ene  mátuřitou á dá le pák osobý s výs s í m 

odbořný m vzde lá ní m á výsokos kolský vzde láne  osobý. 

V souc ásne  ekonomický sloz ite  dobe  se do dluhove  pásti dostá vá  i stř ední  vřstvá 

obývátel. Se souc ásný m třendem zvýs ují cí ch se cen eneřgií  á řostoucí  infláce lze 

př edpoklá dát, z e se situáce bude zhořs ovát. 

Tabulka č. 4: Vazba podpořených osob na výši vzdělání 

Počet klientů Úroveň vzdělání 

42 Zá kládní  vzde lá ní  

96 Stř edos kolske , vý uc ní  list  

29 Stř edos kolske , mátuřitá 

4 Výs s í  odbořne , bákálá ř ske , mágisteřske , doktořske  studium 

 

  

19 

22 

124 

2 

Členění klientů dle vazby na sociální služby 

je klientem sociální služby a
prichází ze své vule

je klientem sociální služby a
prichází na doporucení
pracovníka

není klientem sociální služby a
nemá zájem využívat sociální
službu

není a byla klientovi doporucena
sociální služba:
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Graf č. 4: Vazba podpořených osob na výši vzdělání 

 

 

2.2.5 Podpořené osoby dle zařazení na trhu práce 

Sledová ný býlý i u dáje o zář ázení  podpoř ený ch osob ná třhu přá ce, kteře  

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

81 
Zaměstnanci - včetně žen ná máteřské dovolené, kteřé býlý před nástupem této 

dovolené záměstnáný  

 41 Pracovní smlouva na dobu neurčitou 

 30 Pracovní smlouva na dobu určitou 

 3 Dohoda o pracovní činnosti 

 2 Dohoda o provedení práce 

12 
Osoby samostatně výdělečně činné - včetně žen ná máteřské dovolené, 

kteřé býlý před nástupem této dovolené sámostátně výdělečně činné 

9 Dlouhodobě nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce ČR 

25 Ostatní nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce ČR 

40 

Neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo 

odborné přípravy vc etne  mátek ná máteř ske  dovolene  á osob ná 

řodic ovske  dovolene , kteře  nebýlý př ed ná stupem te to dovolene  áni 

záme stná ný, áni nepátř ilý mezi osobý sámostátne  vý de lec ne  c inne  

* vc etne  osob pobí řájí cí ch inválidní  du chod á osob pobí řájí cí ch 

stářobní  du chod, kteře  nepátř í  áni do kátegořie záme stnánci, áni do 

kátegořie osob sámostátne  vý de lec ne  c inný ch á nejsou řegistřováne  

ná Ú ř ádu přá ce C R 

4 Neáktivní  osobý - ostátní  

1 osobá neuvedeno. 

 

42 

96 

19 
4 

Členění klientů dle dosaženého vzdělání 

základní vzdelání

stredoškolské, výucní list

stredoškolské, maturita

vyšší odborné, bakalárské,
magisterské, doktorské studium
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2.2.6 Důvod ukončení zakázky podpořených osob 

Velmi vý známný m ukázátelem náplne ní  cí lu  á poslá ní  přojektu je sledová ní  kátegořie 

du vodu  ukonc ová ní  záká zek podpoř ený ch osob. Dluhove  pořádenství  má  svu j zác á tek    

á konec. Jiste  je, z e přáxe uká zálá, z e z á dný  z klientu  nepř esá hl 40 hodin podpořý. 

Domní vá me se, z e je to zpu sobeno př í stupem ke káuzá m, kdý dluhoví  pořádci přojektu 

nejsou sociá lní mi přácovní ký á nevýkoná vájí  tudí z  sociá lní  přá ci. Tuto přofesioná lní  

c innost výkoná vájí  sociá lní  přácovní ci spolupřácují cí ch subjektu .  

Tabulka č. 6: Důvod ukončení zakázky podpořené osoby 

Důvod ukončení zakázky podpořených osob Počet osob 

Náplne ní  záká zký podpoř ene  osobý 115 

C á stec ne  náplne ní  záká zký podpoř ene  osobý 43 

Neřeá lná  záká zká podpoř ene  osobý 9 

Ztřá tá motiváce podpoř ene  osobý 5 

Jine  – máteř ská  dovolená , dlouhodobá  přácovní  neschopnost, u mřtí  0 

 

 

2.3 Interaktivní besedy finanční gramotnosti 

V řá mci osve dc ene  spolupřá ce býlá uzávř ená smlouvá s lektořkou Mgř. Támářou 

Koudelovou. V řá mci cele ho přojektu býlo řeálizová no 16 besed k finánc ní  gřámotnosti. 

Ná vs ech besedá ch býl u c ástní ký zpřácová n vstupní  á vý stupní  test, kteřý  býl ná sledne  

lektořkou výhodnocen. Tábulká c . 6 ná m ukázuje přu me řnou u spe s nost zá přvní  á dřuhe  

sledováne  období . Tř etí  ř á dek pák ukázuje přocentní  vý sledký zá celou řeálizáci 

přojektu. 

Tabulka č. 7: Vyhodnocení zvyšování finanční gramotnosti  

Řádek 

č. 
Sledované období 

Vstupní 

test – 

průměrná 

% 

úspěšnost 

Výstupní 

test – 

průměrná 

% 

úspěšnost 

Průměrné 

zvýšení 

vědomostí 

v % 

1 
1.1.2020-30.6.2021 

Vstupní  eváluáce 
62,33 81,33 19 

2 
1.7.2021-30.9.2022 

Přu be z ná  eváluáce 
61 86,46 25,38 

3 
1.1.2020-30.9.2022 

Závěrečná evaluace - sumář 
61,25 85,5 24,9 
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V ní z e uvedene  tábulce jsou uvedený poc tý podpoř ený ch osob celkem á z toho poc et 

uniká tní ch osob. Osobý nezápoc í táne  do uniká tní ch osob jiz  v minulosti dostáli jiný  dřuh 

podpořý á to konkře tne  v dluhove  pořádne . To známená , z e jáko uniká tní  osobý jsou 

zápoc í tá ný v dluhove m pořádenství . 

Tabulka č. 8: Počty účastníků 

Počet účastníků 
Z toho unikátních 

osob 
- z toho mužů - z toho žen 

270 267 128 139 

 

Z nábí zený ch te mát býlá nejví ce z á dáná  besedá „Ják spřá vne  ná řodinne  finánce“, kteřá  

býlá řeálizová ná 7x á dřuhý m te mátem býlá besedá „Ják spřá vne  ná dluhý“, kteřá  býlá 

řeálizováná  5x. 

Z řozhovořu s lektořkou Mgř. Támářou Koudelovou výplýnulo, z e u c ástní ci stř ední ho á 

stářs í ho ve ku me li dotázý, kteře  fořmulováli, z e přoble m má  jejich zná má . Náopák 

u c ástní ci z PNMO Bí lá  Vodá býli upř í mní , dotázý býlý konkře tní , jejich vlástní  přoble mý. 

Ná s kolá ch, kde u c ástní ký býli mátuřánti, býlý dotázý sme ř ová ný vý hřádne  k řodinný m 

řozpoc tu m á převenci, ják se nedostát do dluhu . 

 

2.4 Jak se lidé o Dluhové poradně dozvídali? 

Mimo distřibuováne  letá ký á c lá nký v tisku se lide  o Dluhove  pořádne  dozve de li táke  ze 

sociá lní ch sluz eb (Dářmode j, z.u ., á C love k v tí sni, o.p.s., SKP Boe theiá á Esteř Jávořní k), 

z webový ch střá nek Stř ediská řozvoje sociá lní ch sluz eb o.p.s.. Do Dluhove  pořádný 

posí láli sve  klientý táke  z Přobác ní  á mediác ní  sluz bý. Infořmáce o nás ich sluz bá ch se 

s í ř ilý i od osob, kteře  nás ich sluz eb výuz ilý.  

 

2.5 Jak hodnotí dluhoví poradci spolupráci se sociálními službami? 

Dluhoví  pořádci býli dotá zání , ják se dář í  spolupřácovát se sociá lní mi sluz bámi. 

Nejc áste ji spolupřácováli s poskýtovátelem Dářmode j z.u . Jesení k, kteřý  pokřý vá  svý mi 

sluz bámi cele  u zemí  SO ORP Jesení k. Je to vý známný  poskýtovátel sociá lní ch sluz eb, 

kteřý  poskýtuje teře nní  přogřámý, sociá lne  áktivizác ní  sluz bý přo řodiný s de tmi, 

ní zkopřáhove  zář í zení  přo de ti á mlá dez , dole c ovácí  centřum á v neposlední  ř áde            

K-centřum. 
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3. SHRNUTÍ  
Celkove  lze shřnout, z e cí le á poslá ní  býlý náplne ný ve vs ech pářámetřech. Dos lo ke 

sní z ení  zádluz enosti podpoř ený ch osob, zvý s ilá se finánc ní  gřámotnost. Dluhovou 

pořádnou býlo obslouz eno 172 uniká tní ch osob, z toho 3 osobý býlý návs tí vený 

v domá cnosti. Z toho výplý vá , z e mobilní  fořmá býlá výuz itá ve ví ce nez  nepátřne m 

mnoz ství . Velmi se osve dc ilá spolupřá ce se sociá lní mi sluz bámi. 

Inteřáktivní  besedý k finánc ní  gřámotnosti přobí hálý zejme ná př ed á po skonc ení  

nouzove ho stávu s COV 19. Je nutno do tohoto období  poc í tát i c ásove  u seký, kdý býl 

nář í zen máximá lní  poc et osob v jedne  mí stnosti. On line besedý býlý nábí zený, nebýl 

vs ák o tuto fořmu zá jem. I př esto býlo uskutec ne no 16 besed s u c ástí  270 osob, z toho 

267 uniká tní ch osob. Spolupřá ce se osve dc ilá zejme ná se stř ední mi s kolámi, 

Psýchiátřickou le c ebnou á obcemi,  

Sec teme-li podpoř ene  uniká tní  osobý Dluhove  pořádný á inteřáktivní ch besed k finánc ní  

gřámotnost, pák býlo podpoř eno celkem 439 osob z plá nováný ch 550. S ohledem ná 

sloz ite  období  s COV 19 je vý sledek uspokojivý .   

Přojekt konc í  ve velmi sloz ite m období  ekonomicke  á vá lec ne  křize, kdý stoupájí  cený 

potřávin, eneřgií  á souc ásne  se neustá le zvýs uje infláce.  


