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Řešení bydlení a zadluženosti na Jesenicku 

Vzdělávací seminář  
Finanční gramotnost a dluhy 

 

Datum, místo a čas konání: 

5. dubna 2022 v organizaci EUROTOPIA.CZ, o.p.s., (Masarykovo náměstí 159/14, Jeseník) v 
době od 15:00 – 17:30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Začátkem dubna jsme se sešli společně s žáky u nás v organizaci. Semináře se 

účastnilo 5 žáků. Seminář byl realizován v rámci probačního programu, společně s probačním 

pracovníkem Davidem Koukalem.  

  

Po seznámení se s účastníky, jsme se 

pustili do diskuze, zda žáci znají pojem 

finanční gramotnost a společnými silami jsme 

to dali dohromady. Na začátku jsme si zahráli 

finanční hru, přičemž žáci měli možnost 

vyzkoušet si, jak jsou na tom s vnímáním 

hodnoty peněz. 

 

S žáky jsme probírali situace, co se může stát, pokud budou 

jezdit na černo, nebo v budoucnu nebudou platit své dluhy. Většina 

žáků dokázala vysvětlit, co znamená pojem dluh.  Probrali jsme 

s nimi strašáky, tedy nástrahy a rizika exekucí. Co se může stát, 

když k nám přijde domů exekutor, kdo to vlastně exekutor je, a jak 

se můžeme bránit. Žákům byla vysvětlena preventivní opatření, 

aby k těmto situacím v budoucnu nedocházelo.  

 



 

S žáky byly probrány i praktiky šmejdů, nabízení 

služeb a produktů přes mobilní telefon nebo podomní 

prodejci či prodejci přímo v ulicích.  

 

Dalšími probíranými tématy byli pojistky a 

pojištění, spoření, investování, tedy vše pro lepší 

budoucnost. Byla probrána také rizika při snaze získat půjčku od nebankovních společností. 

 

A v neposlední řadě jsme se bavili o financích při 

způsobení újmy, náhrady škody za spáchaný trestní čin, 

komu patří jablka na stromě a komu spadené ze stromu, 

krádeže a loupeže spolu s trestními sankcemi.  

 

 

Všichni jsme si společné odpoledne užili a žákům se seminář moc líbil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval/a: Nicol Janíková – dluhový poradce v projektu TAP 


