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Zpráva ze vzdělávacího semináře 

Vzdělávací seminář – Dluhová problematika 

Datum, místo a čas konání: 

15. září 2021 v azylovém domě Boétheia Jeseník od 14:00 do 18:00. 

 

Vzdělávací seminář proběhl 15. září od 14:00 do 18:00 v azylovém domě Boétheia. 

Vzdělávací seminář byl rozdělen do dvou skupin, přičemž první pánská skupina začínala 
dopoledne a dámská skupina odpoledne. 

Odpoledního semináře se zúčastnilo celkem 9 osob. 

Seminář byl veden naším lektorem a interním právníkem Ivanem Olšovcem spolu s dluhovou 
poradkyní Nicol Janíkovou. 

Vzdělávání odstartovalo po 14:00 hodině, kdy se všichni přesunuli do jídelny, občerstvili a 
mohlo se začít. 

Na tomto semináři se více diskutovalo a zúčastnění měli vlastní zkušenosti, připomínky a byli 
více informovaní o daném tématu.  

Především se seminář zabýval tématikou ohledně úroků a příslušenstvím k dluhu, adresou pro 
doručování korespondence od soudů a úřadů, exekuci, příklady z praxe od klientů, možnosti 
nejvýhodnějšího půjčení peněz, podvodníků, rozhodčích doložek, přecházení dětských dluhů 
na rodiče, popelnice, operátoři a spoustu dalších témat, které zúčastněné napadali v průběhu. 

 Nejvíce zúčastněné zajímal průběh insolvence, a zda by měli oni nárok na vstup. Probíhalo 
také mapování konkrétních situací u více sdílných osob, které se nebáli o tomto tématu 
mluvit.  

Na závěr se rozdaly vizitky a byla zúčastněným nabídnuta případná pomoc. 
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Projekt: TAP – řešení bydlení a zadluženosti na Jesenicku

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015994

Tento projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci OPZ a ze státního rozpočtu ČR.



Zpráva ze vzdělávacího semináře

Vzdělávací seminář – Dluhová problematika

Datum, místo a čas konání:

15. září 2021 v azylovém domě Boétheia Jeseník od 14:00 do 18:00.



Vzdělávací seminář proběhl 15. září od 14:00 do 18:00 v azylovém domě Boétheia.

Vzdělávací seminář byl rozdělen do dvou skupin, přičemž první pánská skupina začínala dopoledne a dámská skupina odpoledne.

Odpoledního semináře se zúčastnilo celkem 9 osob.

Seminář byl veden naším lektorem a interním právníkem Ivanem Olšovcem spolu s dluhovou poradkyní Nicol Janíkovou.

Vzdělávání odstartovalo po 14:00 hodině, kdy se všichni přesunuli do jídelny, občerstvili a mohlo se začít.

Na tomto semináři se více diskutovalo a zúčastnění měli vlastní zkušenosti, připomínky a byli více informovaní o daném tématu. 

Především se seminář zabýval tématikou ohledně úroků a příslušenstvím k dluhu, adresou pro doručování korespondence od soudů a úřadů, exekuci, příklady z praxe od klientů, možnosti nejvýhodnějšího půjčení peněz, podvodníků, rozhodčích doložek, přecházení dětských dluhů na rodiče, popelnice, operátoři a spoustu dalších témat, které zúčastněné napadali v průběhu.

 Nejvíce zúčastněné zajímal průběh insolvence, a zda by měli oni nárok na vstup. Probíhalo také mapování konkrétních situací u více sdílných osob, které se nebáli o tomto tématu mluvit. 

Na závěr se rozdaly vizitky a byla zúčastněným nabídnuta případná pomoc.













Vzdělávací seminář Boétheia – 15. 9. 2021 odpolední skupina





























Vzdělávací seminář Boétheia – 15. 9. 2021 odpolední skupina





Zpracoval/a: Nicol Janíková – dluhová poradkyně v projektu TAP

image1.jpeg



image2.jpeg



image3.jpeg



image4.jpeg



image5.png



image6.jpeg



