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Zpráva ze vzdělávacího semináře 

Vzdělávací seminář – Dluhová problematika 

Datum, místo a čas konání: 

3. června 2021, Chorvatsko aula I., od 8:00 – 12:00 

 

Vzdělávací seminář se uskutečnil 3. června 2021 v Chorvatsku od 8:00 do 12:00. 

Vzdělávání bylo rozděleno do dvou skupin, přičemž první skupina proběhla 3. června a druhá 
skupina 4. června. 

Zúčastnilo se celkem 9 osob. 

Vzdělávací seminář vedla dluhová poradkyně Nicol Janíková spolu s ředitelkou Petrou 
Večerkovou. 

Začalo se po snídani po 8:00 hodině, kdy jsme se všichni přesunuli do hotelové auly. 
Občerstvili jsme se kávou a mohli jsme začít. 

Celý seminář byl veden v duchu příjemné atmosféry, jelikož jsme se všichni znali a výhled na 
moře tomu dodal své kouzlo. 

Jelikož všichni zúčastnění byli pěstouni a měli zkušenosti s dluhovou problematikou, jak ze 
strany dětí, tak ze strany biologických rodičů, bylo jednoduché je zaujmout. Veškeré řešená 
problematika zúčastněné zajímala a měli spousty dotazů, ale také vlastních zkušeností, které 
rádi předali dále. 

Probíraná témata: 

- co je to dluh, nejčastější dluhy, dluhy manželů, hlavně tedy dluhy dětí, dluhová past, 
exekuce, jak se bránit proti exekuci, zablokované účty od exekutora 

Na závěr semináře jsme diskutovali i o jiných právních otázkách než o dluzích, jednalo se 
především o konkrétní situace v rodinách, kde biologičtí rodiče dělali problémy těmto 
pěstounům a svým dětem. Zkusili jsme si také krátkou rekapitulaci ve formě testu ve 
skupinách, kde si všichni prověřili, co si zapamatovali. 

Všem zúčastněným byla nabídnuta pomoc, ne jen v dluhové problematice, ale celkově 
v právních otázkách. 
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Zpracoval/a: Nicol Janíková – dluhová a motivační poradkyně v projektu TAP 
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