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Řešení bydlení a zadluženosti na Jesenicku 

Vzdělávací seminář – Dluhová problematika 

 

Datum, místo a čas konání: 21. června 2021 v organizaci Eurotopia.cz v Jeseníku 
(Masarykovo náměstí 159/14 Jeseník od 14:00 – 18:00. 

 

 

Dne 21. června 2021 proběhl v organizaci Eurotopia v Jeseníku vzdělávací seminář na téma 
dluhová problematika spolu s dluhovou poradkyní Nicol Janíkovou. 
Celé Jesenicko se potýká s problémy týkajících se dluhů i přes to přišlo na seminář pouze 6 
osob. Celé setkání bylo proto více osobnější a měli jsme více prostoru na témata a zkušenosti 
těchto osob.  
Před zahájením semináře se každý ze zúčastněných občerstvil kávou a zákuskem a mohlo se 
přejít k tématům. 
V první části semináře jsme se představili a každá osoba se podělila o témata, která by ráda 
probrala na tomto semináři. Všem zúčastněným byl také představen projekt TAP, jeho cíle a 
zaměření, jelikož ne všichni zúčastnění byli našimi klienty. 
Před první pauzou jsme si řekli zajímavé informace o vědomém zadlužování, dluhové pasti, 
exekuci, o věcích nepodléhající exekuci, procesy před exekucí. Tyto témata zúčastněné osoby 
zajímali. Někteří měli své vlastní zkušenosti s touto situací a nebáli se o ni mluvit. 
Po pauze došlo na témata: vymáhaní peněžitých a nepeněžitých částek, blokace účtu, odměny 
exekutorům, postihnutí řidičského průkazu dlužníka. 
Dále jsme probírali průběh insolvencí, zde se opět někteří zapojili s vlastní zkušeností 
s komunikací s insolvenčními správci a insolvenčními soudy a celým jejich vlastním 
průběhem insolvence. 
Také přišel na řadu nově chráněný účet a v neposlední řadě se přešlo také na dotazy 
zúčastněných. 
Vzdělávací akce proběhla bez potíží a všem nám toto jedno odpoledne rozšířilo obzory o nové 
informace týkajících se jak načerpání nových zkušeností od zúčastněných, tak načerpání 
nových informací od lektora.  
Těmto 6 osobám se seminář líbil a rádi se zúčastní dalšího vzdělávacího semináře. 
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Zpracoval/a: Nicol Janíková – dluhová a motivační poradkyně v projektu: TAP – ŘEŠENÍ 
BYDLENÍ A ZADLUŽENOSTI NA JESENICKU 
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