Novinky z dluhové poradny Help-inu

Bezplatné dluhové poradenství, jež druhým rokem v rámci projektu „Proti dluhům“ pro
obyvatele Bruntálu provozuje Help-in, o.p.s., je velmi vytíženou službou. Bruntálští klienti,
kteří se ocitli v bezútěšné finanční situaci a odhodlali se ji řešit, k nám i v první polovině roku
2018 přicházejí a žádají o pomoc. Od začátku roku dluhová poradkyně spolupracovala se 49
klienty (z čehož 20 klientů je nových), odeslala 10 návrhů na oddlužení a rozpracovaných jich
má v současnosti 20. Pro srovnání je užitečné zmínit, že za celý rok 2017 jsme odeslali 11
návrhů na oddlužení a spolupracovali celkem se 57 klienty.
Jelikož poptávka po dluhovém poradenství nadále narůstá, chystáme se nyní zaměřit na
prevenci. Realizovat ji budeme sérií veřejných přednášek a distribucí manuálů finanční
gramotnosti, jejichž cílem je srozumitelnou formou informovat ohroženou skupinu obyvatel o
tom, jak se do dluhové pasti nedostat, případně jak z ní ven. Doufáme, že akce tohoto typu
pomohou lidem najít odvahu postavit se svým dluhům čelem.
Na závažný problém, který nejen tento region dlouhodobě sužuje, mimo jiné upozornila i
výstava fotografií z naší činnosti, kterou jsme na podzim 2017 uspořádali v Městské knihovně
Bruntál. Díky výstavě se tak o službě bezplatného dluhového poradenství dozvěděla i paní G.,
která je nyní naší klientkou. Jednoho dne nerozhodně zaklepala na naše dveře a po vyzvání
nejistě vstoupila. Z celkového projevu byla znát těžko skrývaná úzkost a nám bylo ihned
jasné, že tato dáma bude potřebovat spoustu odvahy k tomu, aby svůj záměr na oddlužení
dotáhla do konce. Paní G. boří zavedené mýty o tom, jací lidé se v dnešní době vlastně
zadlužují. Inteligentní žena s dobrým zaměstnáním, matka samoživitelka zvyklá na odříkání,
disciplínu a vysokou výkonnost v práci. Napjatou rodinnou finanční situaci se snažila zlepšit,
v dobré víře vstoupila do rodinného podniku, vzala si úvěr jako vklad do podnikání a ono to
nevyšlo. Zbyly veliké dluhy, paní G. přišla o vlastní byt a téměř v důchodovém věku začínala
zase od píky. Ačkoli svou situaci chtěla řešit již dříve, nevěděla o možnosti bezplatného
poradenství. Další zábranou byl také stud a obava z toho, že jí možná už není pomoci. Až
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výstava v knihovně jí dala novou naději a v současné chvíli je již podán návrh na insolvenci a
čeká se na usnesení Krajského soudu v Ostravě o povolení oddlužení. Ač je paní G. ve
starobním důchodě, ze kterého se jí strhávají exekuce, našla si práci na částečný úvazek tak,
aby na insolvenci „dosáhla“. Doufáme, že návrh na insolvenci vyjde a ona bude moct žít
s pocitem, že své dluhy dokáže splácet a nemusí se bát věřitelů ani návštěv exekutorů.
Do podobné situace se lze dostat velmi snadno, přičemž nejčastějšími dluhy dnes jsou
internetové a nebankovní půjčky, paušály u telefonních operátorů, různé druhy pojistek,
nesplacené pokuty za jízdu na černo či rychlou jízdu, dluhy na zdravotním a sociálním
pojištění a vůči finančnímu úřadu, dluhy za komunální odpad, nájemné či dluhy na výživném.
U nebankovních půjček je velice těžké se ze smlouvy vyvázat, ale u zbývajících dluhů se je
možné domluvit na odstoupení od smlouvy (za splnění určitých podmínek) či upravených
splátkách.
Nebojte se své dluhy začít řešit. Ony samy od sebe nezmizí a vaše představa, že jste pro
systém neviditelní, je mylná. Člověk v exekuci žije ve zvláštním vakuu. Nic nemá a ví, že ani
nebude mít. Kdykoli k němu může přijít exekutor a zabaví i to málo, co ještě vlastní.
Nepracuje nebo pracuje nelegálně, protože na mzdu by byla uvalena exekuce a na živobytí by
zbylo holé minimum. Smíří se s tím, že takhle žít bude a bere si další půjčky, které si pořizuje
s úmyslem nikdy je nesplatit. Všemu přihlížejí děti, pro které bude jednou hodně těžké
z tohoto dluhového vakua uniknout. Jak říká naše dluhová poradkyně Ladislava Kubišová:
„Nikdy není pozdě uspořádat si své finanční záležitosti a začít žít bez psychologických tlaků
exekuce. Chyby z minulosti se dají odčinit a mnohdy nejde o nezodpovědné zadlužování, ale
špatné rozhodnutí.“
V Help-inu poskytujeme sociální službu dluhového poradenství bezplatně díky projektu
„Proti dluhům“ reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003868, který je hrazen z Operačního
programu Zaměstnanost, jenž je financován Evropským sociálním fondem. Tento projekt je
určen pro obyvatele Bruntálu, ale nejsme jedinou organizací, která bezplatné dluhové
poradenství poskytuje.
To, co je pro vás jako potenciální žadatele o oddlužení důležité, jsou změny novely
Insolvenčního zákona, které vstoupily v platnost 1. 7. 2017. V zásadě chrání klienta, protože
upravují to, kdo může návrh na oddlužení zpracovat a podat a jaká odměna mu za to připadá.
Cílem je jednak vyloučit činnost komerčních oddlužovacích agentur, zlepšit kvalitu
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předkládaných návrhů a urychlit tak práci soudů, které návrhy schvalují a dříve byly brzděny
zkoumáním nekvalitně zpracovaných návrhů a jejich zamítáním.
Nově tedy mohou návrh na povolení oddlužení sepsat a podat pouze akreditované osoby (tj.
neziskové a veřejně prospěšné společnosti, a to zdarma). Dále jsou to advokáti, notáři,
insolvenční správci a exekutoři a za podání návrhu oddlužení je jim stanovena odměna 4.000,Kč bez DPH v případě jednotlivce nebo 6.000,-Kč bez DPH, pokud návrh podávají manželé
společně. Návrh může podat i dlužník sám, má-li odpovídající ekonomické či právnické
vzdělání.
Akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR primárně zaštiťuje odbornost poskytovatele těchto
služeb a Help-in ji obdržel letos v květnu.
Pokud i vy potřebujete naši pomoc, navštivte nás na adrese U Rybníka 4, Bruntál nebo si
domluvte schůzku na telefonním čísle: 730 516 980. Informace o naší společnosti také
naleznete na stránkách www.help-in.cz. Rádi vám také poskytneme Standardy finanční
gramotnosti, které jsme pro klienty sepsali a které vám pomohou lépe se zorientovat ve
finanční a dluhové problematice.
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