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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: 

6. listopadu 2021 v organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. od 8:00 – 12:00 

 

Vzdělávání pro pěstounské rodiny proběhlo 6. listopadu 2021 v organizaci Eurotopia.cz. 

Celkem se vzdělávacího semináře zúčastnilo 13 osob. 

Seminář byl veden lektorkou Bc. Petrou Paterovou a dluhovou poradkyní Nicol Janíkovou. 

 

Po usazení a občerstvení všech účastníků jsme začali něco málo po osmé hodině. 

Úvodního slova, přivítání a představení se ujala lektorka Petra Paterová, dále převzala slovo 

Nicol Janíková, která se v krátkosti představila a připomněla projet TAP – řešení bydlení a 

zadluženosti na Jesenicku. Poté následovalo kolečko, kdy se představili všichni zúčastnění a 

předali lektorům dotazy, které je v dluhové problematice zajímají.  



 

Lektorky prezentovaly na praktických ukázkách a kazuistických případech reálné postupy a 

dopady jednotlivých případů. Na svých zkušenostech a vykonstruovaných případech 

předváděly implementaci novel do praktického života občanů.  

 

Témata, o které posluchači vyjádřili zájem. : 

pojem dluh, nejčastější dluh, dluhy jednoho z manželů, bez vědomí druhého, proces vzniku 

dluhu až po exekuci, exekuce – vznik, proces, formy exekucí, možnosti jak se z exekucí dostat 

– insolvence, insolvence v praxi, proces před insolvencí až po komunikaci se soudy a 

insolvenčním správcem. 

 

Na závěr otevřela skupina téma: 

- chráněného účtu: informace z praxe, dědictví a dluhy, dědictví, pokud chtějí přenechat 

finanční hotovost dítěti po pěstounské péči, poručnictví a finance, novelizaci OSŘ a EŘ, 

novelizaci NOZ od 1. 7. 2021. 



 

- novelizace od 1. 1. 2022 u dávek v pěstounské péči. Zde lektorky konzultovaly individuální 

výpočty dávek v novém roce 2022 a kolize dávek v individuálních případech.  

 

 

Školení probíhalo ve velmi příjemné atmosféře, posluchači se aktivně zapojovali po celý 

seminář a v případě nejasností se aktivně doptávaly pro osvětlení probírané problematiky.  

 

 

Zpracoval/a: Nicol Janíková 


