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Seznam zkratek 

BDŽL Bez dluhů se žije lépe (zkrácený název projektu) 

CS Cílová skupina 

ČR Česká republika 

EP Evaluační plán 

FaPG Finanční a právní gramotnost 

IP Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku 

IS ESF Informační systém ESF (IS ESF2014+) 

ISCED International Standard Classification of Education 

KA Klíčová aktivita 

KS Koordinační skupina 

MI Monitorovací indikátor 

MLPO Monitorovací list podpořené osoby 

MO Monitorovací období 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NS Neziskový sektor 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

OZP Osoba zdravotně postižená 

PEZ Průběžná evaluační zpráva 

POP Podpořená osoba projektu 

PS Podnikatelský sektor 

RT Realizační tým 

ŘO Řídicí orgán 

SVL Sociálně vyloučená lokalita 

TP Trh práce 

ÚP ČR Úřad práce České republiky 

ZEZ Závěrečná evaluační zpráva 

ZoR Zpráva o realizaci 

  



Závěrečná evaluační zpráva 

Stránka 5 z 57 

Úvod  

Projekt Dluhové poradenství pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Mostu ke zvýšení 

jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce - „BEZ DLUHŮ SE ŽIJE LÉPE“ (dále BDŽL), 

byl zaměřen na řešení zadluženosti osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, 

žijících v sociálně vyloučených lokalitách (dále jen SVL) města Mostu. 

Hlavním cílem projektu bylo podpořit osoby, které se díky existenci dluhů a s nimi souvisejících problémů 

dostaly do nepříznivé životní situace, a individuálním přístupem je plně zapojit do sociálního, 

ekonomického i kulturního života, umožnit jim dluhové problémy a ekonomickou nestabilitu překonat. 

Cílovou skupinu (dále jen CS) projektu tvořily osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním 

vyloučením, které žijí ve městě Most, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", 

M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová a U Věžových domů, ale i v dalších lokalitách města Mostu. 

Projekt byl realizován v Mostě, bez partnera, po dobu 36 měsíců v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2020, 

a jeho realizátorem byla Naděje - M, o.p.s., jejímž hlavním posláním je poskytovat poradenské a vzdělávací 

služby pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, pro osoby znevýhodněné na trhu práce, osoby 

zaměstnané, osoby zdravotně znevýhodněné, či osoby ohrožené sociálním vyloučením, které potřebují 

pomoc a podporu v integraci do pracovního i běžného života. 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Celkový rozpočet projektu byl 6 745 786,30 Kč.  
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Shrnutí 

Projekt BDŽL byl realizován v Mostě, bez partnera. Zahájen byl v lednu 2018, kdy byla v sociálně 

vyloučené lokalitě města Mostu (SVL) „Stovky“ vybudována, a následně pak v únoru 2018 zprovozněna, 

bezplatná PROTIDLUHOVÁ PORADNA (dále jen poradna) s okamžitou kapacitou 2 osoby. Její vznik 

a existenci vnímali zástupci cílové skupiny (CS) jako užitečnou, a někteří jedinci ji navštěvovali 

i opakovaně. Poradna byla v provozu v pracovních dnech v období od února 2018 do prosince 2020, 

tj. po dobu 35 měsíců - v prvních dvou měsících (v únoru a březnu 2018) byla zavedena provozní doba 

v čase od 9:00 do 17:00 hodin. Sledováním návštěvnosti poradny bylo zjištěno, že potřeba zástupců CS je 

již od osmé hodiny ranní, tudíž tato skutečnost vedla realizátora projektu ke změně provozní doby v čase 

od 8:00 do 16:00 hodin. Tato změna se jevila jako opodstatněná, neboť z průběžného vyhodnocování 

dotazníků zástupců CS při vstupu do projektu vyplynulo, že provozní dobu od 8:00 do 16:00 hodin 

preferovaly více než tři čtvrtiny zástupců CS. Okamžitá kapacita poradny 2 osoby byla dostačující, 

k provozu a vybavení poradny nebyly vzneseny žádné negativní připomínky či stížnosti, a plně vyhovovaly 

potřebám jak CS, tak realizačního týmu (RT). V průběhu realizace projektu poradnu navštívilo celkem 

357 zástupců CS. 

Za účelem zajištění informovanosti o projektu bylo distribuováno celkem 3200 výtisků informačního 

letáku, který využíval jak RT k oslovení a motivaci zástupců CS a široké veřejnosti ke vstupu do projektu, 

tak i sociální partneři a regionální nestátní neziskové organizace (NNO) pro své klienty, se kterými pracují, 

a kteří se potýkají s podobnými problémy, jako CS tohoto projektu. Ke vstupu do projektu RT při své 

terénní práci oslovoval a motivoval především zástupce CS, kteří žijí v SVL, pro něž byl tento projekt 

určen, avšak během realizace projektu se ukázalo, že s dluhovými problémy, či s problémy s nimi 

souvisejícími, se potýkají a pomoc potřebují i lidé, kteří žijí v ostatních sociálním vyloučením ohrožených 

lokalitách a prostředí města Mostu. Informovanost o projektu byla dostatečná a probíhala kontinuálně 

po celou dobu realizace projektu jak osobním kontaktem RT s CS v terénu, tak prostřednictvím navázané 

spolupráce realizátora projektu se sociálními partnery a regionálními NNO, tisku a internetu. 

Jako nejúčinnější způsob iniciovat zástupce CS k zapojení se do projektu se ukázal osobní kontakt 

se zástupcem CS a spolupráce s NNO. Osloveno bylo celkem 530 zástupců CS, ale jedná se pouze 

o ty zástupce CS, kteří byli ochotni vůbec kontakt s RT navázat a zároveň i poskytnout základní osobní 

údaje pro vyplnění záznamu o oslovení CS k prokázání dosažené hodnoty, ve skutečnosti jich tedy bylo 

osloveno daleko více. Rozhodnutí, zda do projektu vstoupit či nevstoupit, a udělat pro zlepšení své životní 

situace první krok, však bylo pouze a jen na odhodlání každého jednotlivce svoji nepříznivou životní 

situaci vůbec začít řešit a jeho vůli dospět ke zdárnému konci. 

Zástupci CS vstupovali do projektu především na základě osobního kontaktu s poradci - každý jednotlivec 

obdržel informační leták, byl stručně informován o projektu a byl s ním sjednán termín návštěvy 

v poradně. Další zástupci CS vstupovali do projektu v době vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti 

s pandemií koronaviru COVID-19, kdy sami poradnu kontaktovali telefonicky, neboť o existenci poradny 

již věděli nebo se dovídali z různých zdrojů (NNO, rodina, známí, přátelé apod.), a žádali o pomoc. 

Zajímali se především o informace týkající se fungování úřadů, zdravotnických zařízení, aktuálně platných 

protiepidemických opatření, opatření zavedených přímo v poradně, možnosti osobní návštěvy v poradně, 

možnosti odkladu splátek úvěru, dluhu či pozastavení exekuce, dotazovali se, jaké finanční pomoci státu 

mohou využít, jak v této situaci postupovat, jak jednat či jak se chovat apod., ale současně též vyjadřovali 

obavy ze vzniku dluhu z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zájem o projekt projevilo 

a do projektu vstoupilo celkem 357 zástupců CS, tj. 67 % z celkového počtu oslovených. 

Cílovou skupinu 357 účastníků projektu tvořily z 59 % ženy, ze 78 % osoby žijící v SVL, z více než 50 % 

osoby, které byly při vstupu do projektu nezaměstnané
1
, z 61 % osoby s primárním vzděláním (ISCED 1-2) 

a z téměř 30 % shodně osoby věkových skupin 27-39 let a 50-65 let. Individuální poradenství s akcentem 

                                                           
1
 Celkem osoby nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní ostatní (tj. osoby, které nejsou ani zaměstnané nebo OSVČ 

a ani nejsou registrovány na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání). 
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na dluhovou problematiku (IP) s důrazem na individuální přístup a konkrétní potřeby každého jednotlivce 

bylo poskytnuto všem 357 účastníkům projektu v rozsahu průměrně 20 hodin. Nejčastějšími důvody 

k zapojení se do projektu byly běžící exekuce (61 %) a dluhy jako takové (42 %), případně jiné s dluhy 

souvisejícími problémy (32,5 %), takže zapojení se do projektu bylo pro zástupce CS příležitostí zlepšit si 

své postavení na TP i ve společnosti, případně získat či zdokonalit se ve znalostech a dovednostech 

v oblasti finanční a právní gramotnosti (FaPG). Vzhledem k tomu, že díky zadluženosti a z ní plynoucí 

nedostatek finančních prostředků nejen na splácení dluhů, ale i na živobytí, byla nejvýznamnějším 

motivačním faktorem účastníků projektu potřeba zajistit pro sebe či rodinu sociální potřeby a zlepšit si tak 

celkovou životní situaci. V závěrečném období vyplnilo evaluační Dotazník pro CS při ukončení účasti 

v projektu 211 účastníků projektu, kteří hodnotili úroveň poskytování poradenství pozitivně - téměř 

tři čtvrtiny dotázaných bylo s přístupem osobního poradce k řešení jejich problému spokojeny, a necelé 

dvě třetiny dotázaných využily též nabídnutou podporu formou doprovodu na úřad či instituci apod. 

Významnou klíčovou aktivitou bylo poradenství ve Finanční a právní gramotnosti individuální formou 

jako prevence před zadlužováním (FaPG). Zařazení do této KA doporučovali osobní poradci na základě 

poznatků získaných v rámci IP (KA 03). Do FaPG bylo postupně doporučeno 59 a finálně pak zařazeno 

50 účastníků projektu. Klíčovými aspekty pro jejich výběr k zařazení byla jak potřebnost a přínos FaPG 

pro účastníka samotného, tak i jeho odhodlání, vůle a předpoklad, že FaPG bude absolvovat v plném 

rozsahu 16 hodin/1 účastník. Dle individuálních potřeb každého jednotlivce bylo poradenství, zaměřené 

na témata úzce související s dluhovou problematikou s cílem získat či se zdokonalit ve znalostech 

a dovednostech v oblasti FaPG, poskytnuto v celkovém rozsahu 800 hodin. Všech 50 účastníků projektu 

tak získalo kompetence ke zlepšenému postavení na TP i ve společnosti. Tuto CS tvořily z necelých 

tří čtvrtin ženy, shodně téměř ze dvou třetin osoby nezaměstnané
2
 a osoby s primárním vzděláním 

(ISCED 1-2), a z více než jedné třetiny osoby ve věku 27-39 let. 

Poslední z klíčových aktivit (dále jen KA) byla KA 05 - Evaluace projektu, která probíhala kontinuálně 

po celou dobu realizace projektu v souladu s Evaluačním plánem (dále jen EP). Předkládaná Závěrečná 

evaluační zpráva (dále jen ZEZ) vychází z průběžných evaluačních zpráv (dále jen PEZ) jako interní 

evaluace procesní a dopadová pomocí měkkých a tvrdých indikátorů. V průběhu realizace projektu bylo 

zpracováno 6 průběžných evaluačních zpráv (PEZ), které monitorovaly jak průběh jednotlivých KA, 

tak i naplňování stanovených cílů, plánovaných výsledků, výstupů, přínosů a dopadů, a předem 

stanovených monitorovacích indikátorů, které byly pro realizátora projektu závazné. Za realizaci této KA 

odpovídal interní pracovník realizátora projektu - evaluátor, který velmi úzce spolupracoval s realizačním 

týmem prostřednictvím pracovních a konzultačních schůzek. Nástrojem pro evaluaci byly písemné 

anonymní/neanonymní evaluační dotazníky. V průběhu realizace této KA bylo vyplněno celkem 

718 dotazníků, z toho 668 ks od účastníků projektu a 50 ks od realizačního týmu (viz Tabulka 2).  

                                                           
2
 Celkem osoby nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní ostatní (tj. osoby, které nejsou ani zaměstnané nebo OSVČ 

a ani nejsou registrovány na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání). 
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Zdroje a nástroje sběru dat 

Sběr dat probíhal kontinuálně v souladu s Evaluačním plánem dle Tabulky 1. Pro sběr dat bylo používáno 

5 typů dotazníků, z nichž 4 vyplňovali účastníci projektu a 1 vyplňoval RT, konkrétně poradci FaPG. 

Všechny dotazníky jsou písemné, 2 dotazníky jsou anonymní (dotazníky při vstupu do projektu 

a při ukončení účasti v projektu) a 3 dotazníky vyplňované v rámci FaPG jsou neanonymní pro potřeby 

následného porovnání úrovně a zjištění posunu CS k cíli. 

Tabulka 1 - Zdroje a nástroje sběru dat 

Klíčová aktivita Zdroj dat Nástroje sběru dat Období sběru dat 

01 
Oslovení a motivace cílové skupiny 
k zapojení se do projektu 

- Příjemce 
- Poradci 

pro oslovení CS 

- Interní dokumentace projektu 
- Pracovní a konzultační schůzky 

s RT 

Průběžně 
02/2018 - 12/2020 

02 
Vybudování a provoz protidluhové 
poradny v sociálně vyloučené 
(deprivované) lokalitě "Stovky" 

- Příjemce 
- Osobní poradci 
- Poradci FaPG 

- Interní dokumentace projektu 
- Pracovní a konzultační schůzky 

s RT 

Vybudování 01/2018 
Provozování 
02/2018 - 12/2020 

03 
Individuální poradenství s akcentem 
na dluhovou problematiku 

- Příjemce 
- IS ESF 
- Osobní poradci 
- Cílová skupina 

- Interní dokumentace projektu 
- Monitoring projektu 
- Písemný Dotazník pro CS 

při vstupu do projektu 
- Písemný Dotazník pro CS 

při ukončení účasti v projektu 
- Pracovní a konzultační schůzky 

s RT 

Průběžně 
02/2018 - 12/2020 

04 
Finanční a právní gramotnost (FaPG) 
individuální formou jako prevence 
před zadlužováním 

- Příjemce 
- IS ESF 
- Poradci FaPG 
- Cílová skupina 

- Interní dokumentace projektu 
- Monitoring projektu 
- Vstupní dotazník pro CS 

při zařazení do FaPG - 
písemný dotazník pro CS 
ke zjištění úrovně FaPG při 
zařazení do FaPG 

- Písemný Vědomostní dotazník 
pro CS po ukončení 
poradenství ve FaPG 

- Dotazník pro RT - poradce 
pro FaPG - písemný dotazník 
pro zjištění úrovně a znalostí 
CS ve FaPG po ukončení 
poradenství ve FaPG 

- Pracovní a konzultační schůzky 
s RT 

Průběžně 
05/2018 - 12/2020 

05 Evaluace projektu 

- Příjemce 
- IS ESF 
- Poradci 

pro oslovení CS 
- Osobní poradci 
- Poradci FaPG 
- Cílová skupina 

- Interní dokumentace projektu 
- Monitoring projektu 
- Písemné dotazníky pro CS 
- Písemné dotazníky pro RT 
- Pracovní a konzultační schůzky 

s RT 

01/2018 - 12/2020 

Zdroj: Příjemce 
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V Tabulce 2 je uveden počet vyplněných evaluačních dotazníků dle jednotlivých typů, které byly 

k dispozici pro zpracování 6 průběžných evaluačních zpráv (dále jen PEZ) a této ZEZ. Sběr dat byl 

ukončen 18. 12. 2020. 

Tabulka 2 - Typy a počet evaluačních dotazníků 

Typ dotazníku Forma dotazníku Počet 

Dotazník pro CS při vstupu do projektu Písemná anonymní 357 

Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu Písemná anonymní 211 

Vstupní dotazník pro CS při zařazení do FaPG - sebehodnocení úrovně FaPG při zařazení do FaPG Písemná neanonymní 50 

Vědomostní dotazník pro CS po ukončení poradenství ve FaPG Písemná neanonymní 50 

Dotazník pro RT (poradce pro FaPG) Písemná neanonymní 50 

Počet dotazníků celkem 718 

Zdroj: Příjemce  
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I. Průběh KA 01 - Oslovení a motivace cílové skupiny k zapojení se do projektu 

Cílem této KA bylo oslovit minimálně 500 zástupců CS, z nichž minimálně 350 projeví zájem o projekt. 

1.1 Výstupy a výsledky KA 01 

1.1.1 Oslovení CS 

V průběhu realizace projektu v období od ledna 2018 do prosince 2020 RT pracoval v terénu a oslovoval 

zástupce CS ke vstupu do projektu. Tato aktivita byla po celou dobu trvání projektu realizována 2 poradci 

pro oslovení CS především formou terénní práce, která zahrnovala jak roznášení letáků do poštovních 

schránek bytových domů v SVL, předávání letáků a informací o projektu zástupcům regionálních NNO, 

sociálním partnerům apod., tak především osobní kontakt RT se zástupci CS, který se ukázal jako nejúčinnější. 

V období výjimečné situace v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 a jeho dalšího šíření, 

tj. v 5. a 6. období realizace projektu, se oslovení CS uskutečňovalo pouze vhozením letáků do poštovních 

schránek domů v SVL, aby se poradci vyhnuli přímému kontaktu, a dále poradnu sami zástupci CS telefonicky 

kontaktovali a žádali o pomoc v této pro ně tíživé životní situaci. Jednalo se o 43 zástupců CS, kteří se zajímali 

především o informace týkající se fungování úřadů, zdravotnických zařízení, aktuálně platných 

protiepidemických opatření, opatření zavedených přímo v poradně, možnosti osobní návštěvy v poradně, 

možností odkladu splátek dluhu či pozastavení exekuce, dotazovali se, jaké finanční pomoci státu mohou 

využít, jak v této situaci postupovat, jak jednat či jak se chovat apod., ale současně vyjadřovali též obavy 

ze vzniku dluhu z důvodu nedostatku finančních prostředků. 

Celkem bylo osloveno 530 zástupců CS, z toho 3 zástupci CS v posledním měsíci realizace projektu 

(prosinec 2020). Hodnota však odpovídá počtu pouze těch zástupců CS, kteří byli ochotni vůbec kontakt s RT 

navázat a zároveň poskytnout základní osobní údaje pro vyplnění záznamu o oslovení CS k prokázání 

dosažené hodnoty, tedy ve skutečnosti jich bylo osloveno daleko více. Dále tato hodnota zároveň zahrnuje 

ty zástupce CS, kteří poradnu kontaktovali sami v obou obdobích výjimečné situace. Z níže zobrazeného 

Grafu 1 jsou patrny přírůstky oslovených zástupců CS v jednotlivých sledovaných obdobích (dále jen období), 

které však nebyly rovnoměrné, a to v závislosti jak na délce jednotlivých období
3
, tak i na momentální situaci 

pandemické krize v daném období. 

Graf 1 - Počet oslovených zástupců CS dle jednotlivých období 

 

Zdroj: Příjemce 

                                                           
3
 Každé období odpovídá období, za které byla zpracována příslušná PEZ, přičemž 6. PEZ byla zpracovaná k 30. 11. 2020 

(5 měsíců), a následně pak ZEZ k 31. 12. 2020. 
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1.1.2 Zájem CS o projekt 

Podobně se vyvíjel i zájem zástupců CS o zapojení se do projektu (viz Graf 2). K datu 30. 11. 2020, 

ke kterému byla zpracovaná 6. PEZ, projevilo zájem o projekt 354 zástupců CS z celkového počtu 

527 oslovených. V posledním měsíci realizace projektu (prosinec 2020) byli osloveni další 3 zástupci CS, 

kteří též projevili zájem o projekt. Zájem o zapojení se do projektu projevilo celkem 357 zástupců CS. 

Graf 2 - Vývoj zájmu o projekt dle jednotlivých období 

 
Zdroj: Příjemce 

Celkově představuje 357 zástupců CS, kteří projevili zájem o projekt, 67% podíl z celkového počtu 

530 oslovených. Z Grafu 3 je patrný nejvyšší podíl zástupců CS v posledních 3 obdobích - ve 4. období 

díky zvýšenému zájmu o insolvenci v důsledku novelizace insolvenčního zákona (74 %), tak následně pak 

v 5. a 6. období (80 %, 75 %), což bylo s největší pravděpodobností způsobeno především výjimečnou 

situací v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 a jeho dalším šířením. 

Graf 3 - Podíl zástupců CS, kteří projevili zájem o projekt 

 
Zdroj: Příjemce 
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Realizaci této KA personálně zajišťovali poradci pro oslovení CS, kteří pořizovali dokumentaci 

k oslovení CS - záznam z Oslovení cílové skupiny a Písemný záznam k zapojení do projektu, jejichž 

počet odpovídá počtu oslovených zástupců CS a počtu zájemců o projekt (viz Tabulka 3).  

Tabulka 3 - Výstupy a výsledky KA 01 

Plánovaná 
hodnota 

Výstupy 
Dosažená 
hodnota 

Výsledky 
Dosažená 
hodnota 

Procento 
plnění 

500 Písemný záznam o oslovení CS 530 Počet oslovených zástupců CS 530 106 % 

350 Písemný záznam o zapojení CS do projektu 357 Počet zájemců o vstup do projektu  357 102 % 

Zdroj: Příjemce 

Cílem KA bylo oslovit minimálně 500 zástupců CS a do projektu zapojit minimálně 350. Realizací této KA 

byly cíle, výstupy a výsledky splněny, resp. překročeny. Počet oslovených zástupců CS byl překročen 

o 6 % a počet zájemců o projekt o 2 %. 

1.2 Přínosy a dopady klíčové aktivity 

Realizátor projektu předpokládal, že realizací této KA se existence protidluhové poradny v SVL v Mostě 

(poradna) dostane do povědomí široké veřejnosti, která tak bude moci využít příležitosti ke zlepšení 

celkové sociální situace. Za tím účelem publicitu realizátor průběžně zajišťoval s využitím 

komunikačních a informačních nástrojů po celou dobu trvání projektu, a to takovými způsoby, které 

též mohou s ohledem na jejich možnosti využívat potenciální zástupci CS: 

- Webové stránky projektu 

- Články v regionálních tištěných i online médiích 

- Informace o projektu na oficiálních webových stránkách ESF ČR 

- Informace o financování projektu 

- Informační leták 

- Šíření výstupů a výsledků projektu prostřednictvím nástrojů Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám (KPSVL) 

Zástupci CS a široká veřejnost se o projektu a existenci protidluhové poradny v SVL v Mostě dovídali 

prostřednictvím výše uvedených komunikačních a informačních nástrojů. 

Se zahájením projektu realizátor vytvořil webové stránky https://www.nadeje-m.cz/projekt-bez-dluhu-se-

zije-lepe/, které jsou přehledné a byly pravidelně aktualizovány vždy s ukončením daného monitorovacího 

období. Stránky projektu navštívilo v období od ledna 2018 do prosince 2020 průměrně 96 uživatelů 

měsíčně. Nejvyšší průměrná návštěvnost 218 uživatelů byla zaznamenána v období od července 2020 

do prosince 2020, což bylo pravděpodobně způsobeno zhoršující se situací v důsledku dalšího šíření 

koronaviru COVID-19, kdy lidé hledali jakoukoliv odbornou pomoc. 

Informace o projektu byly na www.esfcr.cz pod odkazem uveřejněny: 

https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Views/Projekty/Public/ProjektDetailPublicPage.aspx?action=ge 

t&datovySkladId=BC2D3A5E-4D4F-403B-AE0B-321CDC030141. 

V průběhu realizace projektu bylo uveřejněno 5 článků v regionálních médiích: 

- regionální noviny Mostecký deník, dne 25. 01. 2018, pod názvem „Bez dluhů se žije lépe“, 

- on-line deník města Mostu Mostecké listy, dne 25. 09. 2018, pod názvem „Projekty Komunitního plánu 

sociálních služeb“, 

- on-line deník města Mostu Mostecké listy, dne 20. 12. 2019, pod názvem „Poskytování sociálních 

služeb“, 

- on-line deník města Mostu Mostecké listy, dne 06. 03. 2020, pod názvem „Bez dluhů se žije lépe 

a Dokážu to“, 

- regionální noviny Mostecký deník, dne 10. 12. 2020, pod názvem „Projekt Bez dluhů se žije lépe 

končí“. 

https://www.nadeje-m.cz/projekt-bez-dluhu-se-zije-lepe/
https://www.nadeje-m.cz/projekt-bez-dluhu-se-zije-lepe/
https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Views/Projekty/Public/ProjektDetailPublicPage.aspx?action=ge
https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Views/Projekty/Public/ProjektDetailPublicPage.aspx?action=ge


Závěrečná evaluační zpráva 

Stránka 13 z 57 

Zástupci CS se o projektu dovídali především při osobním kontaktu v rámci terénní práce RT. Pro účely 

oslovování a motivování CS byly v prvním měsíci realizace projektu vytvořeny 2 druhy informačního 

letáku, které byly průběžně distribuovány v celkovém počtu 3200 výtisků. První druh byl určen především 

pro spolupracující organizace a instituce, a druhý leták byl určen pro zástupce CS. Ten obsahoval 

nejdůležitější informace pro CS - existence poradny, místo, provozní doba a kontaktní údaje. Oba letáky 

byly zpracovány přehledně a srozumitelně. Letáky byly pravidelně distribuovány též do poštovních 

schránek domů v SVL, do regionálních NNO a na místně příslušné úřady a instituce. V tištěné podobě byl 

k dispozici též všem návštěvníkům přímo v poradně, nebo v elektronické podobě byl volně dostupný 

ke stažení na webových stránkách projektu. Prostřednictvím evaluačního dotazníku byli zástupci CS, kteří 

vstupovali do projektu, dotazováni „Jak jste se o naší protidluhové poradně dověděl/a?“. Z celkového počtu 

účastníků projektu se téměř 88 % o existenci poradny dovědělo při terénní práci poradců pro oslovení CS. 

Realizátor projektu předpokládal, že minimálně u 350 zástupců CS dojde v rámci tohoto projektu 

ke zlepšení jejich celkové sociální situace. Zájem o projekt projevilo celkem 357 zástupců CS, kteří 

tak tuto šanci dostali a možnost získat odbornou pomoc využili. Jednalo se o ty zástupce CS, kteří měli 

dluhový problém, či problém související s dluhy, a chtěli jej řešit. Někteří z nich jej dokonce již řešili, 

ale bezvýsledně, a tedy i tito zástupci CS této příležitosti rovněž využili. Zároveň se však předpokládalo, 

že minimálně u 150 zástupců CS ke zlepšení celkové sociální situace nedojde. Jednalo se  

o ty zástupce CS, kteří zájem o vstup do projektu neprojevili, ale pozitivním dopadem však zůstává, 

že 173 zástupců CS získalo povědomí o existenci protidluhové poradny, a mohli se k účasti 

v projektu rozhodnout později a v průběhu realizace projektu poradnu kdykoliv navštívit. 

V rámci spolupráce s Magistrátem města Most, konkrétně s odborem sociálních věcí, a za účelem 

zvýšení informovanosti široké veřejnosti, se realizátor projektu pravidelně účastnil akce 

„Říjen pro neziskovky“, která se koná pravidelně každý rok po celý měsíc říjen. V říjnu 2020 však tato 

akce proběhla s omezením v důsledku dalšího šíření koronaviru COVID-19. V rámci této akce zástupci 

CS a široká veřejnost získávali informace o projektu a existenci poradny v prostorách Magistrátu města 

Most (2018-2020) a v Obchodním centru Central v Mostě (pouze v roce 2018 a 2019), kde probíhala 

prezentace projektu. Součástí tohoto dění byl i každoroční Den otevřených dveří v prostorách sídla 

realizátora projektu ve dnech 17. 10. 2018 a 16. 10. 2019, bohužel v důsledku dalšího šíření koronaviru 

COVID-19 a po dohodě s organizátorem akce byl termín 14. 10. 2020 pro konání Dne otevřených dveří 

zrušen. 

Po celou dobu trvání tohoto projektu realizátor navazoval spolupráci a udržoval kontakty 

s regionálními NNO a sociálními partnery či navazujícími institucemi v rámci KS 2 - Osoby a rodiny 

v krizi a prevence sociálního začleňování komunitního plánování v rámci lokálního partnerství, se kterými 

aktivně a kontinuálně spolupracoval. Prostřednictvím této spolupráce realizátor průběžně informoval 

o průběhu a výstupech a výsledcích projektu, a dle potřeby NNO byli dostatečně o projektu informování 

i klienti těchto organizací, a  to buď formou elektronické prezentace, kterou realizátor projektu pro tyto 

účely vytvořil, nebo prostřednictvím výše zmíněných informačních letáků, a za účelem zlepšení jejich 

sociální situace jim byla nabízena podpora formou motivace a pomoci při řešení dluhů. Setkání KS 2 

se konala vždy v prostorách jednoho z členů a realizátor projektu se s členy KS 2 setkal celkem 

jedenáctkrát. Za účelem zvýšení informovanosti a šíření výstupů a výsledků projektu se realizátor projektu 

zúčastnil též jednání lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR 

a Statutárního města Most, které se konalo na Magistrátu statutárního města Most 

dne 22. 10. 2018. Na všech výše uvedených jednáních všichni zúčastnění obdrželi od realizátora projektu 

propagační a komunikační materiály. 

Všechna pravidla pro publicitu projektu byla dodržena. V místě realizace projektu byl po celou dobu 

jeho trvání instalován plakát formátu A3, který byl vygenerován na https://publicita.dotaceeu.cz. Veškeré 

informační a komunikační prostředky a materiály byly informací o zdrojích financování a prvky vizuální 

identity ESF a OPZ opatřeny. 

  

https://publicita.dotaceeu.cz/
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II. Průběh KA 02 - Vybudování a provoz protidluhové poradny v sociálně 

vyloučené (deprivované) lokalitě "Stovky" 

Cílem této KA bylo vybudovat a provozovat v SVL „Stovky“ 1 protidluhovou poradnu (dále jen poradna) 

za cenu v místě a čase obvyklou s okamžitou kapacitou 2 osoby. 

2.1 Výstupy a výsledky KA 02 

2.1.1 Vybudování poradny 

Plánovaným výstupem této KA bylo vybudování protidluhové poradny v SVL „Stovky“ za cenu 

v místě a čase obvyklou s okamžitou kapacitou 2 osoby. Poradna byla v souladu s projektovou 

žádostí v SVL „Stovky“ v prvním měsíci (leden 2018) realizace projektu vybudována. Rozpočet na její 

vybavení a zařízení byl 147 770,44 Kč. V lednu 2018 realizátor projektu vybavil poradnu nábytkem 

a kancelářskou a výpočetní technikou na základě průzkumu trhu, který provedl v prosinci 2017, 

přičemž se řídil v té době platným dokumentem ŘO „Obvyklé ceny a mzdy/platy“, za cenu 143 207,00 Kč, 

tj. za cenu v místě a čase obvyklou a oproti rozpočtu o 4 563,44 Kč méně (viz Tabulka 4). 

Tabulka 4 - Cena vybavení a zařízení poradny 

Položka Rozpočet Kč Čerpání Kč Výsledek Kč 

Nábytek 82 770,44 82 316,00 454,44 

Kancelářská a výpočetní  65 000,00 60 891,00 4 109,00 

Celkem 147 770,44 143 207,00 4 563,44 

Zdroj: Příjemce 

Graf 4 - Čerpání rozpočtu na vybavení a zařízení poradny 

 
Zdroj: Příjemce 
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od 02/2018 do 12/2020. Provoz poradny zajišťovali osobní poradci v pracovních dnech po dobu 

35 měsíců. V prvních dvou měsících (v únoru a březnu 2018) byla zavedena provozní doba v čase 

od 9 do 17 hodin. Sledováním návštěvnosti poradny bylo zjištěno, že potřeba zástupců CS je již od osmé 

hodiny ranní, tudíž tato skutečnost vedla realizátora projektu ke změně provozní doby v čase 

od 8 do 16 hodin. Tato změna se jevila jako opodstatněná, neboť z průběžného vyhodnocování 

vyplněných Dotazníků pro CS při vstupu do projektu, vyhovovala nově zavedená provozní doba 78 % 

z 357 dotázaných. Osobní poradci byli po celou provozní dobu přítomni v poradně, a to i v obou obdobích 

omezení provozu poradny v důsledku pandemie koronaviru COVID-19 a jeho dalšího šíření. 

Okamžitá kapacita poradny 2 osoby byla dostačující, k provozu a vybavení poradny nebyly vzneseny 

žádné negativní připomínky či stížnosti, a plně vyhovovaly potřebám jak CS, tak realizačního týmu (RT).  

Rozpočet na nájem nebytových prostor byl 10000 Kč/měsíc, tj. celkem 360 000 Kč, který byl 

beze zbytku vyčerpán. 

Hodnota okamžitá kapacita 2 osoby je současně MI 67001 a byla splněna. 

2.2 Přínosy a dopady klíčové aktivity 

Realizátor projektu předpokládal, že realizací této KA dojde k/ke: 

- Rozšíření současné regionální kapacity zařízení s akcentem na dluhovou problematiku v SVL 

"Stovky" s okamžitou kapacitou 2 osoby. 

- Odbourání nedostupnosti bezplatné poradny v blízkosti bydliště osob CS. 

- Zvýšení příležitosti k řešení zadluženosti či prevenci k odvrácení hrozby dluhu/exekuce pro občany 

města Most. 

- Příležitost ke zvýšení úrovně FaPG. 

Realizací této klíčové aktivity byly všechny plánované přínosy a dopady dosaženy. V SVL „Stovky“ byla 

stávající kapacita zařízení s akcentem na dluhovou problematiku vybudováním bezplatné 

protidluhové poradny rozšířena, čímž byla zároveň odbourána nedostupnost poradny v blízkosti 

bydliště zástupců CS. 

Vznik i dostupnost protidluhové poradny v Mostě zástupci CS přijali kladně a v průběhu realizace projektu 

využilo příležitosti k řešení zadluženosti či prevenci k odvrácení hrozby dluhu/exekuce, či k zvýšení 

úrovně FaPG, celkem 357 zástupců CS, tj. více než dvě třetiny z celkového počtu zástupců CS, kteří se 

v rámci KA 01 o existenci poradny dověděli. 

Zástupcům CS byla podpora poskytována průběžně dle jejich individuálních potřeb, a to za důsledného 

dodržování horizontálních principů Rovných příležitostí mužů a  žen (pozitivní vliv) a Rovných 

příležitostí a nediskriminace (cílené zaměření).  

Více v 3.1.2 Dotazník pro CS při vstupu do projektu a 3.1.3 Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu. 
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III. Průběh KA 03 - Individuální poradenství s akcentem na dluhovou problematiku (IP) 

Cílem této KA bylo zařadit do projektu minimálně 350 zástupců CS a poskytnout jim podporu 

ke zlepšení situace v oblasti dluhů, práce, bydlení, vzdělávání, rodiny, vztahů, zdraví apod. formou IP, z toho: 

- minimálně 345 účastníkům projektu podporu nižší než 40 hodin, 

- minimálně 5 účastníkům podporu vyšší než 40 hodin, a 

minimálně 50 účastníků projektu doporučit do KA 04 (FaPG). 

3.1 Výstupy KA 03 

Plánovaným výstupem této KA bylo založit minimálně 350 osobních složek. V rámci této KA vstupovali 

zástupci CS, oslovení a motivovaní v rámci KA 01, do projektu a stali se tak jeho účastníky.  

Realizaci této KA personálně zajišťovali osobní poradci, kteří se zástupcem CS při jeho první návštěvě 

v poradně vypracovávali relevantní projektovou dokumentaci, která tvoří osobní složku, jež obsahuje 

MLPO, dohodu o účasti v projektu, prohlášení účastníka projektu (souhlas účastníka projektu 

se zpracováním osobních údajů) a evidenční list se záznamových archem o poskytnutí poradenství, 

a podrobně informovali o klíčových aktivitách a jejich cílech. Počet založených osobních složek 

odpovídá počtu 357 účastníků projektu. 

3.1.1 Účastníci projektu 

V průběhu realizace projektu vstoupilo do projektu celkem 357 zástupců CS, z toho 354 k datu 

30. 11. 2020 (6. PEZ) a 3 noví v průběhu prosince 2020 (viz Tabulka 5). V Grafu 5 jsou znázorněny 

přírůstky počtu účastníků projektu dle jednotlivých období. 

Tabulka 5 - Počet účastníků projektu 

1. - 6. PEZ (stav k 30. 11. 2020) ZEZ (přírůstek v 12/2020) Celkem 

354 3 357 

Zdroj: Příjemce; IS ESF 

Graf 5 - Počet účastníků projektu dle jednotlivých období 

 
Zdroj: Příjemce, IS ESF 
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Struktura účastníků projektu dle pohlaví 

Graf 6 znázorňuje podíl mužů a žen na celkovém počtu účastníků projektu. Do projektu vstoupilo 145 mužů 

(41 %) a 212 žen (59 %).  

Graf 6 - Struktura účastníků projektu dle pohlaví 

 

Zdroj: Příjemce; IS ESF 

Struktura účastníků projektu dle věku 

Účastníci projektu byli kategorizováni do příslušné skupiny dle věku při vstupu do projektu. Z Grafu 7 

je patrné, že shodně téměř 30% podíl tvořili účastníci projektu ve věku 27-39 let a ve věku 50-65 let, 

více než pětinu tvořili účastníci projektu ve věku 40-49 let. Nejnižší podíl tvořili účastníci projektu ve věku  

18-26 let a ve věku více než 65 let. Průměrný věk účastníků projektu byl 44 let. 

Graf 7 - Struktura účastníků projektu dle věku 

 
Zdroj: Příjemce; IS ESF 
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Struktura účastníků projektu dle postavení na TP při vstupu do projektu 

Jak vyplývá z Grafu 8, více než polovinu tvořili účastníci projektu, kteří byli nezaměstnaní
4
. V součtu 

necelý 30% podíl tvořili účastníci projektu, kteří byli zaměstnaní či OSVČ, a 18% podílem osoby neaktivní, 

tzn. osoby, které byly při vstupu do projektu např. na mateřské dovolené, nebo byli poživateli starobního 

či invalidního důchodu. 

Graf 8 - Struktura účastníků projektu dle postavení na TP při vstupu do projektu 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura účastníků projektu dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

Z hlediska struktury dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání (Graf 9) převažovali z 63 % účastníci 

projektu s primárním vzděláním (ISCED 1-2), resp. bez vzdělání. Více než jednu třetinu tvořili účastníci 

projektu s ISCED 3-4 (36 %) a nepatrným podílem účastníci s ISCED 5-8 (1 %). 

Graf 9 - Struktura účastníků projektu dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
Zdroj: Příjemce; IS ESF 
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Struktura účastníků projektu dle lokality 

Z Grafu 10 je patrná více než tříčtvrtinová převaha účastníků projektu, kteří žijí v SVL vymezené 

v projektové žádosti, tj. „Stovky“, M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová a U Věžových domů 

(celkem 77 %). Lokalita byla určována dle adresy, na které se účastník projektu dlouhodobě zdržoval 

v momentu vstupu do projektu. Zbývající účastníci projektu (23 %), kteří byli ke vstupu do projektu 

kontaktováni při terénní práci RT ve městě Most, žijí v ostatních sociálním vyloučením ohrožených 

lokalitách a prostředí města Mostu, a bezplatné protidluhové poradenství uvítali, neboť odbornou pomoc 

potřebovali. Z celkového počtu účastníků projektu se na jiné adrese, než na adrese trvalého bydliště, 

při vstupu do projektu dlouhodobě zdržovalo 57 %. 

Graf 10 - Struktura účastníků projektu dle lokality 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura účastníků projektu dle znevýhodnění 

Cílovou skupinu 357 účastníků projektu tvořilo též 16 osob (4,5 %), z nichž 14 bylo při vstupu do projektu 

identifikováno jako osoby se zdravotním postižením (OZP), a 2 osoby původem cizinci - migranti, 

z nichž 12 osob zároveň žilo v SVL a z toho 4 osoby byly zároveň i nezaměstnané (viz Graf 11). 

Graf 11 - Podíl znevýhodněných osob (ZO) zařazených v projektu 

 
Zdroj: Příjemce 
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3.1.2 Dotazník pro CS při vstupu do projektu 

Každý nový účastník projektu vyplnil při vstupu do projektu písemný anonymní Dotazník pro CS při vstupu 

do projektu, který byl zároveň i plánovaným výstupem této KA. Počet vyplněných dotazníků odpovídá 

počtu 357 účastníků projektu, z toho 3 účastníci, kteří vstupovali do projektu v posledním měsíci 

realizace projektu (prosinec 2020), včetně těch, kteří v období pandemie koronaviru COVID-19 a jeho 

dalšího šíření do projektu vstupovali telefonickou formou. Sběr dotazníků byl ukončen k datu posledního 

vstupu účastníka do projektu dne 10. 12. 2020. 

V této ZEZ jsou vyhodnoceny odpovědi na níže uvedené 3 z celkových 9 otázek dotazníku, zbývajících 

6 otázek bylo obecného charakteru, jejichž odpovědi nemají pro potřeby evaluace žádnou vypovídající 

hodnotu. 

Otázka č. 6 „S jakým problémem jste naši protidluhovou poradnu navštívil/a?“ 

U této otázky mohli účastníci projektu zvolit více možností odpovědi, což udělalo celkem 171 (48 %) 

z 357 dotázaných, neboť někteří z nich se potýkali s více než jedním problémem současně. 

Z Grafu 12 je patrný podíl jednotlivých problémů, se kterými se účastníci projektu na poradnu obrátili. V 61 % 

případů se jednalo o běžící exekuci a ve 42 % o již existující dluhy. V necelých celkem 37 % případech 

jejich problém spočíval v hrozící exekuci či hrozícím dluhu a téměř v necelé jedné třetině případů měli 

jiné, s dluhy úzce souvisejí, problémy, které by též mohly mít za následek vznik dluhu, sociální vyloučení 

či ztížený vstup na TP. 

Graf 12 - Podíl odpovědí na otázku č. 6 

 
Zdroj: Dotazník pro CS při vstupu do projektu 
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Graf 13 - Podíl odpovědí na otázku č. 7 

 
Zdroj: Dotazník pro CS při vstupu do projektu 
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Graf 14 - Podíl odpovědí na otázku č. 8 

 
Zdroj: Dotazník pro CS při vstupu do projektu 
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dotazovaný odpověď „Spíše ne“ a ani jeden účastník nebyl s přístupem osobního poradce nespokojen 

a ani se nedomnívá, že by mu poradenství nepomohlo vůbec. 
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Graf 15 - Podíl odpovědí na otázku č. 1 a 3 

 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 

Otázka č. 2 „Potřeboval/a jste pomoc našich poradců vícekrát?“ 

Z Tabulky 6 je patrné, že pomoc poradců potřebovalo vícekrát všech 211 dotázaných, tudíž z toho 

vyplývá, že poradnu navštěvovali dle svých potřeb opakovaně, což potvrzuje i předpoklad realizátora 

projektu a jeho rozhodnutí účast v projektu v jeho průběhu neukončovat, a existence poradny 

a poskytování poradenství bylo opodstatněné, potřebné a plnilo svůj účel. 

Tabulka 6 - Podíl odpovědí na otázku č. 2 

Odpověď NE ANO, poradnu jsem navštívil/a vícekrát 

Počet 0 211 

Podíl (n=211) 0 % 100 % 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 

Otázka č. 4 „Jak nebo v čem Vám poskytnuté poradenství pomohlo?“ 

U této otázky mohli účastníci projektu zvolit více možností odpovědi, což udělalo 199 (94 %) z 211 

dotázných, neboť účastníkům projektu poradenství pomohlo hned v několika ohledech současně. 

V Tabulce 7 je uvedena četnost jednotlivých možností odpovědi a v Grafu 16 jejich podíl. Nejvyšší 

hodnoty jsou zaznamenány u možnosti č. 7, 8 a 11. Průměrně v 63 % se účastníci domnívají, 

že za pomoci poradce zjistili výši svých dluhů a vědí, kde tyto informace získat, či získali potřebné 

informace k insolvenci a konkrétní doporučení za účelem dosažení povolení k oddlužení, nebo že jim 

poradce poskytl doprovod na příslušné úřady a instituce. Ve více než 50 % se účastníci projektu 

domnívají, že je poradce motivoval natolik, že konečně začali svoji nepříznivou životní situaci řešit, 

či jim pomohl v komunikaci a zprostředkování kontaktu s věřiteli/exekutory apod. Téměř v 50 % účastníci 

zvolili možnost č. 2 a 10, kterým poradci vysvětlili způsoby vedoucí ke snížení/snižování dluhů, a získali 

informace o povinnostech a právech jak dlužníka vůči věřiteli/exekutorovi, tak i naopak. 
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Tabulka 7 - Četnost  odpovědí na otázku č. 4 

Možnost odpovědi Četnost odpovědi 

1. Poradce mě motivoval a začal/a jsem konečně svoji životní situaci řešit 108 

2. Poradce mi vysvětlil způsoby vedoucí ke snížení či postupnému snižování mých dluhů 99 

3. Za pomoci poradce nedošlo k vzniku dluhu, resp. bylo zabráněno vzniku dluhu 19 

4. Za pomoci poradce se mi podařilo sjednat splátkový kalendář a splácím jej 27 

5. Od poradce jsem získal informace o mých povinnostech při sjednání splátkového kalendáře 29 

6. Za pomoci poradce se mi podařilo zastavit exekuci pro protiprávnost, nemajetnost či nevhodnost (i částečně) 15 

7. Za pomoci poradce jsem zjistil/a, jak vysoké dluhy či exekuce vlastně mám a vím, kde tyto informace získat 128 

8. Od poradce jsem získal informace, co obnáší insolvence, a konkrétní doporučení, odkaz na jinou instituci, 
či kontakty za účelem dosažení povolení k oddlužení 

136 

9. Poradce mi pomohl s komunikací či se zprostředkováním kontaktu s věřitelem, insolvenčním správcem, 
insolvenčním soudem, exekutory apod. (písemně či telefonicky) 

124 

10. Od poradce jsem získal informace o povinnostech a právech dlužníka vůči exekutorům a věřitelům, a o právech 
exekutorů a věřitelů vůči mně 

96 

11. Poradce mi poskytl doprovod na příslušné úřady, instituce apod. 134 

12. Poradce mi zprostředkoval získání/zdokonalení znalostí a dovedností ve finanční a právní gramotnosti 35 

13. Můj problém byl v poradně neřešitelný a poradce mi předal odkaz/zprostředkoval kontakt na jinou instituci  0 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 

Graf 16 - Podíl odpovědí na otázku č. 4 

 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 

Otázka č. 5 „Co pro Vás znamená vyřešení Vašeho problému?“ 

Taktéž na tuto otázku mohli účastníci projektu zvolit více možností odpovědi, což udělalo 186 (88 %) 

z 211 dotázaných, neboť pro účastníky projektu znamenalo vyřešení problému zlepšení v několika 

oblastech života současně. Tabulka 8 uvádí četnost jednotlivých možností odpovědi a v Grafu 17 je 

znázorněn jejich podíl. Téměř tři čtvrtiny dotazovaných se domnívá, že vyřešení jejich problému znamená 

celkové zlepšení sociální situace, necelé dvě třetiny má více možností ke vstupu na trh práce, 

a průměrně dvě pětiny mají vyrovnaný osobní/rodinný rozpočet, zlepšily se jim rodinné/patnerské vztahy, 

či si mohou vytvářet finanční rezervu. 
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Tabulka 8 - Četnost odpovědí na otázku č. 5 

Možnost odpovědi Četnost odpovědi 

1. Mám vyrovnaný osobní/rodinný rozpočet 89 

2. Mohu si vytvářet finanční rezervu 72 

3. Žádné vlastní dluhy/exekuce jsem neměl/a, nemám 13 

4. Zlepšily se mi rodinné/partnerské vztahy 93 

5. Mohl/a jsem si obstarat lepší a pro mě dostupné bydlení 27 

6. Mám více možností ke vstupu na trh práce 132 

7. Díky celkovému zlepšení sociální situace se cítím platným členem společnosti 153 

8. Vůbec nic 2 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 

Graf 17 - Podíl odpovědí na otázku č. 5 

 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 

Otázka č. 6 „Doporučil/a byste svým příbuzným, přátelům či známým, pokud se potýkají 
s podobným problémem, navštívit naší protidluhovou poradnu?“, a Otázka č. 7 „Kdybyste se 
znovu dostal/a do dluhového problému, navštívil/a byste naši protidluhovou poradnu znovu?“ 

U těchto dvou otázek mohli dotazovaní účastníci projektu zvolit pouze jednu jedinou možnost odpovědi. 

Z níže uvedeného Grafu 18 je patrný podíl jednotlivých možností odpovědi. Více než čtyři pětiny 

dotázaných zvolila u obou otázek odpověď „Rozhodně ano“, tzn., že by navštívit protidluhovou poradnu 

rozhodně doporučili, a v případě potřeby by poradnu rozhodně navštívili znovu. Necelá pětina 

dotázaných zvolila u obou otázek odpověď „Spíše ano“. Pouze jeden dotázaný zvolil u obou otázek 

shodně odpověď „Spíše ne“ a možnost „Rozhodně ne“ ani jeden účastník u obou otázek nezvolil. 
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Graf 18 - Podíl odpovědí na otázku č. 6 a 7 

 

Zdroj: Dotazník pro CS při ukončení účasti v projektu 

3.1.4 Příklady dobré praxe 

Dluh a sjednání splátkového kalendáře 

Paní Jana se zapojila do projektu na začátku září 2018 s tím, že má dluh na nájemném ve výši 

cca 36500 Kč, vč. soudních nákladů, do něhož se dostala z důvodu nedostatku finančních prostředků. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o její jediný dluh, má velký zájem ho zaplatit, aby se nedostala do problémů. Bohužel již jí byl 

doručen platební rozkaz od okresního soudu, ve kterém byla vyzvána k zaplacení pohledávky do 30 dnů. Paní Jana je 

samoživitelkou na rodičovské dovolené, a proto není schopná dlužnou částku do stanovené lhůty jednorázově celou 

uhradit. Obratem byl telefonicky kontaktován věřitel, který sdělil, že sjednávat splátkový kalendář není nutné, 

a že v případě pravidelného splácení nehrozí dlužníkovi žádné potíže, naopak v případě sjednání splátkového 

kalendáře a jeho následného porušení by hrozila exekuce prakticky okamžitě. Paní Jana je velmi pečlivá a má ráda, 

když má vše v pořádku a podložené. Navíc ví jistě, že žádnou splátku nevynechá, proto si i přesto přála žádost 

o splátkový kalendář sepsat. Paní Janě byla sepsána žádost o splátkový kalendář a byla jí poskytnuta podpora 

formou doprovodu k věřiteli, jemuž žádost předala. Splátkový kalendář byl schválen během několika týdnů a paní 

Jana začala splácet ještě před jeho schválením. Pohledávka však ještě není zcela uhrazena, ale paní Jana splácí 

poctivě a pravidelně každý měsíc. 

Paní Marie se do projektu zapojila v druhé polovině října 2019 s tím, že dluh od ní vymáhá jakási společnost, o které 

nikdy dříve neslyšela. Domnívala se tedy, že se jedná o podvodné jednání dané společnosti. Měla za to, že pokud 

společnost nezná, nemůže u ní mít dluh. Paní Marii jsme ujistili, že v případě, že se skutečně jedná o podvod, určitě jí 

pomůžeme vše uvést na pravou míru. Také jsme jí ale vysvětlili, že se může jednat o takzvanou inkasní společnost, 

která vymáhá dluhy za jiné společnosti, které inkasním společnostem předávají k vymáhání dluhy například 

nebankovní společnosti či operátoři. Tímto přesunem se dluh bohužel ještě navýší. Bylo nutné, aby paní Marie 

doložila dokumenty související s jejím problémem. Paní Marie doložila dokumenty, na základě kterých bylo zjištěno, 

že se skutečně jedná o inkasní společnost. Tuto jsme okamžitě kontaktovali za účelem zjištění podrobných informací 

a z telefonického rozhovoru byl zjištěn původní věřitel, kterým byla nebankovní společnost, od které si paní Marie 

v minulosti opravdu půjčila finanční prostředky. Splátkový kalendář zde domluvený měla, ale vzhledem k existenčním 

potížím jej přestala splácet a později již na to zcela zapomněla. Byl tedy domluven splátkový kalendář u této inkasní 

společnosti. S inkasní společností byl sjednán splátkový kalendář, který by paní Marie měla být, s ohledem na své 

finanční možnosti, schopná splácet. Vzhledem k tomu, že dluh bude i nadále narůstat, a že výše splátek je vyšší 

než měsíční nárůst úroků z prodlení a poplatků, paní Marii nějakou dobu potrvá, než dluh splatí. Nyní už paní Marie 

ví, že je nutné své řešení problémů neodkládat, ale řešit okamžitě. 
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Zrušení nebo zastavení exekuce (i částečné) 

Pan Josef se zapojil do projektu již v polovině března 2018 s tím, že mu exekutor zastavil bankovní účet, zablokoval 

veškeré prostředky na tomto účtu a pan Josef se ocitl zcela bez finančních prostředků. Bohužel pro soudního 

exekutora má pan Josef úspěšně splněnou insolvenci. Dle usnesení od insolvenčního soudu je osvobozen od placení 

všech pohledávek týkajících se insolvence. Prověřením insolvenčního rejstříku pana Josefa bylo zjištěno, 

že v insolvenčním návrhu byl exekutor s daným věřitelem nahlášen, ale vzhledem k tomu, že se do insolvenčního 

řízení nepřihlásili, nemají tedy nárok na vymáhání pohledávky. Byl sepsán návrh na zastavení exekuce 

pro neoprávněnost a panu Josefovi bylo vysvětleno, že k návrhu je potřeba přiložit kopii usnesení o ukončení 

insolvence a vše zaslat soudnímu exekutorovi. Nabídnutý doprovod účastník projektu nevyužil. Pan Josef udělal vše 

dle doporučení osobního poradce a po zhruba dvou týdnech obdržel rozhodnutí o zastavení exekuce 

pro protiprávnost. Exekuce byla zastavena a účastníkovi byly vráceny veškeré vynaložené finanční prostředky. 

Slečna Martina se do projektu zapojila na začátku prosince 2018 s tím, že je proti ní nařízená exekuce. Její příjem 

není vysoký, neboť je maminkou dvouleté holčičky a je na rodičovské dovolené, pobírá pouze rodičovský příspěvek 

a její partner nemá příliš vysoký plat. Exekutor vymáhal dluh, který slečna Martina přes ostatní potíže zapomněla řešit. 

Netušila ale, že je proti ní nařízeno soudní řízení, neobdržela ani platební rozkaz a veškeré dokumenty obdržela 

až od exekutora. Její dluh se tedy navýšil o další poplatky. Slečně Martině byla poskytnuta podpora formou doprovodu 

na příslušný okresní soud, který vydal elektronický platební rozkaz, a zde bylo zjištěno, že elektronický platební 

rozkaz byl slečně zaslán. Ta si ho nevyzvedla, a tak byl vrácen zpět soudu. Slečna Martina sdělila, že korespondenci 

si pravidelně přebírá a domnívá se, že v tomto pochybila Česká pošta. Byla poskytnuta podpora formou doprovodu 

na Českou poštu za účelem zjištění více informací a případně reklamování jejích služeb. Bylo zjištěno, že na její 

adresu byl v té době z okresního soudu zaslán pouze jeden dopis, který byl vrácen odesílateli. O tomto dopisu slečna 

ale ví a potíže s ním spojené si již vyřešila. Okresní soud byl tedy telefonicky kontaktován a bylo zjištěno, 

že elektronický platební rozkaz byl zaslán na slečny předchozí adresu i přesto, že slečna svou novou adresu věřiteli 

nahlásila. Po tomto zjištění byl věřitel kontaktován a vyzván v této věci k nápravě. Věřitel svou chybu uznal a během 

několika dnů slečna Martina obdržela oznámení o zastavení exekuce na návrh věřitele. 

Pan Pavel se zapojil do projektu v polovině července 2019 s tím, že má dluhy a exekuce. Nějakou dobu pobýval 

v zahraničí a domnívá se, že jedna exekuce nařízená proti němu je protizákonná, protože se zdržoval v zahraničí 

a nemohl si přebírat korespondenci, a tím zjistit, že byla nařízena exekuce. Pan Pavel donesl potřebné dokumenty 

k exekuci a po prostudování bylo zjištěno, že exekuce byla nařízena na základě rozsudku okresního soudu, který mu 

byl doručován v době, kdy byl ve výkonu trestu odnětí svobody v zahraničí. Panu Pavlovi bylo vysvětleno, 

že v případě, že osoba neobdrží exekuční titul, v tomto případě to byl rozsudek okresního soudu, nemůže být 

exekuce proti němu nařízena. Byl mu tedy vysvětlen postup řešení, s kterým souhlasil a následně byl sepsán návrh 

na zastavení exekuce pro neplatný exekuční titul. K návrhu byla též přiložena kopie propouštěcího listu z výkonu 

trestu v zahraničí, kterým prokázal, že se v inkriminované době v ČR nezdržoval. Po několika dnech se pan Pavel 

dostavil do  poradny s usnesením od okresního soudu ohledně vyjádření, zda má být rozhodnuto bez nařízeného 

jednání. Na základě rozhodnutí pana Pavla, že chce, aby bylo rozhodnuto s nařízeným jednáním, bylo sepsáno 

vyjádření k usnesení okresního soudu, které pan Pavel osobně podal v podatelně okresního soudu. Zhruba po měsíci 

bylo panu Pavlovi doručeno rozhodnutí okresního soudu o zastavení exekuce. Dluh se tím sice zcela nesmazal, 

ale alespoň se snížil o náklady spojené s exekucí. Pan Pavel je zaměstnaný, takže je schopný dluh splácet a předejít 

tomu, aby se pohledávka dostala zpět do exekuce. 

Pan Miroslav se do projektu zapojil na začátku listopadu 2018 s tím, že jsou mu ze starobního důchodu strhávány 

exekuční srážky a poté nemá na živobytí dostatek finančních prostředků. Po projednání a prostudování předaných 

dokumentů s tím souvisejících byl sepsán návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost, ale exekutor tento návrh 

zamítl. Po hlubším prostudování exekučního příkazu bylo zjištěno, že exekuce byla nařízena na základě 

tzv. rozhodčího nálezu, tudíž by mohla být nařízena neoprávněně. Proto byla zahájena spolupráce s advokátem 

z projektu „Exekutor má smůlu“, který rozhodčí nález vyhodnotil jako oprávněný, avšak zjistil, že úroky a penále jsou 

nepřiměřeně vysoké. Na základě plné moci od pana Miroslava podal výše zmíněný advokát návrh na zastavení 

exekuce, který byl diskutován po dobu několika měsíců. V listopadu roku 2020 byla poradna informována 

o úspěšnosti této spolupráce, neboť exekuce pana Miroslava byla zastavena. Díky zastavení exekuce se pan 

Miroslav nedostal do finanční tísně, která by mohla vyústit k dalšímu zadlužování, tedy bylo odvráceno riziko vzniku 

dluhu, a zároveň došlo ke zlepšení jeho dosavadní životní úrovně. 

Zlepšení podmínek bydlení 

Paní Věra se zapojila do projektu na začátku srpna 2018 s tím, že má potíže s bydlením, bohužel nemá dostatek 

finančních prostředků na úhradu kauce, a proto tedy uvažuje o půjčce. V té době byla zaměstnána a bydlela u své 

neteře. Toto bydlení však bylo pro ni z hlediska vlastního soukromí zcela nevyhovující, neboť obývala pokoj společně 
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s nezletilými dětmi neteře. Paní Věra byla obeznámena s možností bydlení na ubytovně, kde budou její náklady 

na bydlení nižší, a tedy bude schopná ušetřit si na kauci. Ponechala si tedy čas na rozmyšlenou a po několika dnech 

opětovně navštívila poradnu. Uznala, že vzít si nějakou rychlou nebankovní půjčku by bylo nerozumné a že by se 

mohla dostat ještě do větších potíží, proto se na poradnu obrátila s prosbou o pomoc s vyhledáním vhodného 

ubytování. Společně s poradcem byly vytipovány ubytovny a azylové domy, které kontaktovala a sjednala si schůzky. 

Po několika dnech se paní Věrka dostavila do poradny a oznámila, že byla přijata do azylového domu. Za účelem 

zajištění finančních prostředků na budoucí skromné vlastní bydlení s ní poradce sestavil finanční plán a po měsíci 

se paní Věra v poradně oznámila, že se v azylovém domě již nezdržuje, že je stále zaměstnaná, našla si nájemní byt 

a půjčku si brát nemusela. Její tíživá životní situace byla tedy zdárně vyřešena nejen tím, že se jí zlepšily podmínky 

bydlení, ale že byla též odvrácena hrozba vzniku dluhu. 

Pan Milan se zapojil do projektu na začátku listopadu 2018, s tím že jsou mu ze starobního důchodu strhávány 

exekuční srážky a má tak nedostatek finančních prostředků, a tak byl nucen nastěhovat se ke svému synovi. Bohužel 

však toto řešení nebylo pro pana Milana přínosné, neboť soužití se synem nefungovalo dobře. Primárně byl podán 

návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost, kterou ale exekutor zamítl. Následně však bylo zjištěno, že exekuce 

byla nařízena na základě tzv. rozhodčího nálezu, tedy je i možné, že byla nařízena neoprávněně. Z toho důvodu byla 

zahájena spolupráce s advokátem z projektu „Exekutor má smůlu“, který rozhodčí nález sice vyhodnotil jako 

oprávněný, ale zjistil, že úroky a penále jsou nepřiměřeně vysoké. Na základě plné moci od pana Milana advokát 

podal návrh na zastavení exekuce, zatím však nebylo rozhodnutí vydáno. Dále bylo pro pana Milana důležité vyřešit 

jeho problém s nevyhovujícím bydlením. V soužití se synem čelil psychickým problémům a strachu z dalších dluhů, 

které hrozily jak díky nezodpovědnému chování syna, tak díky vysokým nákladům na případné stěhování do jiného 

samostatného nájemního bydlení. Díky práci osobních poradců, kteří našli řešení zprostředkováním pronájmu bytu 

bez nutnosti uhrazení kauce, se pan Milan mohl okamžitě od syna odstěhovat do bytu, který splňuje jeho potřeby, 

a tím bylo zabráněno vzniku dluhu a zlepšení podmínek bydlení. 

Slečna Karin se do projektu zapojila na začátku července 2019, kdy jí bylo 18 let, a do nedávna žila u své matky, 

která rozhodla o tom, že vzhledem k její plnoletosti již není nutné žít u rodičů a poslala jí z domova pryč, aby se 

osamostatnila. Karin bydlela různě u příbuzných a známých, kde však neměla vhodné podmínky k bydlení. Vzhledem 

k tomu, že Karin neměla žádné finanční prostředky na nájemní bydlení a chtěla si na nové bydlení peníze půjčit 

a poté splácet, obrátila se s prosbou o pomoc na naši poradnu. Slečna Karin měla opravdu malý příjem, a tudíž 

nedalo se předpokládat, že by byla schopná nejen splácet dluh, ale i hradit náklady spojené s bydlením. Společně 

jsme tuto cestu k vyřešení jejího problému vyloučili a vzhledem k nízkému věku slečny Karin jsme došli k rozhodnutí 

kontaktovat Dům na půl cesty. Slečna Karin měla ve své tíživé životní situaci obrovské štěstí, neboť v Domu na půl 

cesty bylo volné místo a mohla se ihned nastěhovat do nového bydlení. Tímto řešením došlo nejen ke zlepšení 

podmínek bydlení, ale současně bylo i zabráněno vzniku dluhu. Vzhledem k tomu, že se slečna Karin nyní 

zdržuje v Domu na půl cesty, bude mít možnost šetřit si finanční prostředky k získání důstojného bydlení. Navíc jí jistě 

sociální pracovníci poradí, jak řešit běžné životní situace a vyvarovat se případným problémům. 

3.2 Výsledky KA 03 

Plánovaným výsledkem této KA bylo poskytnout minimálně 350 účastníkům projektu podporu 

ke zlepšení situace v oblasti dluhů, práce, bydlení, vzdělávání, rodiny, vztahů, zdraví apod. formou IP, z toho: 

- minimálně 345 účastníkům projektu podporu nižší než 40 hodin, 

- minimálně 5 účastníkům podporu vyšší než 40 hodin, a 

minimálně 50 účastníků projektu doporučit do KA 04 (FaPG). 

3.2.1 Poskytování IP 

Realizaci této KA - poskytování individuálního poradenství s akcentem na dluhovou problematiku (IP), 

zajišťovali osobní poradci, kteří byli v poradně zástupcům CS, tzn. stávajícím účastníkům projektu i novým 

zájemcům o projekt, k dispozici denně po celou provozní dobu, a to i v obou obdobích omezení provozu 

poradny v důsledku pandemie koronaviru COVID-19 a jeho dalšího šíření. Osobní poradci poskytovali 

poradenství osobně, resp. telefonickou formou, a to v závislosti na zavedených protiepidemických 

opatřeních. V průběhu realizace projektu byla v rámci této KA poskytnuta podpora ke zlepšení situace 

v oblasti dluhů, práce, bydlení, vzdělávání, rodiny, vztahů, zdraví apod., všem 357 účastníkům projektu, 

z toho: 

- nižší než 40 hodin celkem 351 účastníkům projektu; 

- vyšší než 40 hodin celkem 6 účastníkům projektu. 



Závěrečná evaluační zpráva 

Stránka 29 z 57 

Tabulka 9 uvádí počet účastníků projektu, kteří získali podporu ke zlepšení situace v oblasti dluhů, práce, 

bydlení, vzdělávání, rodiny, vztahů, zdraví apod., a jejich přírůstky v jednotlivých obdobích. Počet 

účastníků projektu odpovídá počtu 357 podpořených osob projektu (POP), z nichž 351 získalo 

podporu nižší než 40 hodin a 6 získalo podporu vyšší než 40 hodin. 

Tabulka 9 - Výsledky KA 03 - počet podpořených osob projektu dle jednotlivých období 

Výše podpory <40h (MI 67010, cílová hodnota 345) >40h (MI 60000, cílová hodnota 5) 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
12/20 

Celkem 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

12/20 
Celkem 

Ú
ča

st
n

íc
i 

p
ro

je
kt

u
 přírůstek 26 82 62 63 73 48 3               

stav ke 
konci 

období 
26 108 170 233 306 354 357               

P
O

P
 

přírůstek 26 78 60 63 73 48 3 0 4 2 0 0 0 6 

stav ke 
konci 

období 
26 104 164 227 300 348 351 0 4 6 6 6 6 6 

Rozdíl přírůstků 0 -4 -2 0 0 0 -6 0 +4 +2 0 0 0 +6 

Procento plnění 8% 30% 48% 66% 87% 101% 102% 0% 80% 120% 120% 120% 120% 120% 

Zdroj: Příjemce 

Počet POP se zvyšoval rovnoměrně s narůstajícím počtem nových účastníků projektu, neboť každý nový 

účastník podporu v rámci KA 03 získal. Ke konci 3. období bylo v projektu 170 účastníků, z nichž celkem 

6 získalo podporu vyšší než 40 hodin, tedy jak vyplývá z Tabulky 9, tak počet POP s podporou nižší 

než 40 hodin se snížil o 6 osob. Graf 19 znázorňuje postupné naplňování plánovaného výsledku a je patrné, 

že plánovaný počet POP s podporou vyšší než 40 hodin byl splněn (překročen o 20 %) 

již ve 3. období, a plánovaný počet POP s podporou nižší než 40 hodin, který byl průběžně naplňován 

v závislosti na počtu nově vstupujících účastníků projektu, byl splněn ke konci 6. období 

(k 30. 11. 2020), a v posledním měsíci realizace projektu (prosinec 2020) překročen celkově o necelá 2 %.  

Graf 19 - Výsledky KA 03 - Plnění počtu podpořených osob projektu dle jednotlivých období 

 
Zdroj: Příjemce 
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3.2.2 Účastníci projektu doporučení do KA 04 (FaPG) 

Plánovaným výsledkem této KA bylo doporučit do FaPG minimálně 50 účastníků projektu. Zařazení 

účastníků projektu do FaPG doporučovali osobní poradci, přičemž vycházeli z poznatků získaných v rámci IP. 

K zařazení do FaPG bylo v průběhu 1. až 5. období doporučeno celkem 59 účastníků projektu, tj. o 18 % 

více oproti plánovanému výsledku (viz Tabulka 10). 

Tabulka 10 - Počet účastníků projektu doporučených do FaPG 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 12/2020 Celkem 

Počet úč. projektu 6 23 9 12 9 0 0 59 

Plnění (n = 50) 12% 46% 18% 24% 18% 0% 0% 118% 

Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle pohlaví 

V Grafu 20 je znázorněn podíl mužů a žen doporučených do FaPG. Tuto CS tvořily z více než dvou třetin 

ženy (68 %), které jsou v projektu zastoupeny celkově téměř z 60 %. 

Graf 20 - Struktura CS doporučené do FaPG dle pohlaví 

 

Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle věku 

CS doporučená k zařazení do FaPG byla kategorizována do příslušné skupiny dle věku při vstupu 

do projektu (viz Graf 21). Více než třetinu tvořili účastníci projektu ve věku 27-39 let, celkem z poloviny 

ve věku 40-49 let a 50-65 let a necelou pětinou ve věku 18-26 let. Věková skupina účastníků projektu 

starších 65 let byla zastoupena pouze 2 účastníky (3 %). Průměrný věk CS doporučené k zařazení 

do FaPG byl 41 let.  

Ženy 
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Graf 21 - Struktura CS doporučené do FaPG dle věku 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle postavení na TP při vstupu do projektu 

Graf 22 znázorňuje strukturu CS doporučenou k zařazení do FaPG dle postavení na TP při vstupu 

do projektu. Z grafu je patrná převaha účastníků projektu, kteří byli při vstupu do projektu nezaměstnaní, 

tj. v součtu osoby nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní ostatní. V součtu tvořili 

více než jednu třetinu této CS účastníci projektu, kteří byli při vstupu do projektu zaměstnaní (19 %) 

a osoby neaktivní (17 %), tzn. osoby, které byly při vstupu do projektu např. na mateřské dovolené, nebo 

jsou poživateli starobního či invalidního důchodu. 

Graf 22 - Struktura CS doporučené do FaPG dle postavení na TP při vstupu do projektu 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

Z hlediska struktury dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání, kterou znázorňuje Graf 23, v CS 

doporučené k zařazení do FaPG jednoznačně převažovali účastníci projektu s primárním vzděláním 

(ISCED 1-2, 71 %). Zbývající část CS tvořili účastníci projektu s ISCED 3-4 (27 %) a účastníci 

bez vzdělání (2 %). 
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Graf 23 - Struktura CS doporučené do FaPG dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle lokality 

Z Grafu 24 je patrná téměř tříčtvrtinová převaha účastníků projektu, kteří žijí v SVL vymezené v projektové 

žádosti, tj. „Stovky“, M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová a U Věžových domů (celkem 76 %). 

Lokalita byla určována dle adresy, na které se účastník projektu dlouhodobě zdržoval v momentu vstupu 

do projektu. Zbývající účastníci projektu doporučení do FaPG, kteří byli ke vstupu do projektu 

kontaktováni při terénní práci RT ve městě Most, žijí v ostatních sociálním vyloučením ohrožených 

lokalitách a prostředí města Mostu. Na jiné adrese, než na adrese trvalého bydliště, se při vstupu 

do projektu dlouhodobě zdržovalo necelých 53 % této CS. 

Graf 24 - Struktura CS doporučené do FaPG dle lokality 

 
Zdroj: Příjemce 

Z celkového počtu 59 doporučených do FaPG byly též 4 znevýhodnění zástupci CS, kteří byli 

identifikováni jako osoby se zdravotním postižením (OZP), tj. necelých 7 %. 
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3.3 Přínosy a dopady klíčové aktivity 

Plánovanými přínosy a dopady této KA na CS bylo: 

- Snížení počtu zadlužených osob: 

 zastavená či zrušená exekuce (i částečně), 

 sjednání a plnění splátkového kalendáře, 

 odvrácení hrozícího dluhu/exekuce (prevence), 

 splacení alespoň 1 dluhu, 

 zájem o insolvenci. 

- Zvýšení počtu osob, které mají zlepšené postavení na trhu práce i ve společnosti: 

 účastník nastoupil do zaměstnání, 

 účastník opustil SVL, 

 účastníkovi se zlepšily podmínky bydlení. 

3.3.1 Snížení počtu zadlužených osob  

V průběhu realizace projektu byly průběžně zaznamenávány pozitivní dopady intervence v rámci této KA 

vedoucí ke snížení počtu zadlužených osob.  V Tabulce 11 je uveden počet dopadů na 1 osobu a celkově 

bylo zaznamenáno 305 dopadů u 175 účastníků projektu, kteří představují podíl 49 % z celkového 

počtu účastníků projektu (357). U zbývajících 51 % účastníků projektu nebyly žádné dopady 

zaznamenány, neboť s ohledem na specifika dluhových problémů účastníků projektu bylo jejich řešení 

dlouhodobějším procesem, a dopady se do konce realizace projektu neprojevily. Důležitým faktorem, 

který též ovlivnil vyšší míru úspěšnosti intervence, byly různé překážky, jako např. získávání informací 

či zpětné vazby od CS, laxní přístup, nedůslednost zástupců CS při řešení dluhových problémů, či jejich 

netrpělivost, slabá vůle, absence jejich právní odpovědnosti, ztráta kontaktu s CS, apod., a v posledních 

dvou obdobích realizace projektu taktéž výjimečná situace v důsledku pandemie koronaviru COVID-19 

(více viz 6.2 Vedlejší efekty projektu). Více než jeden dopad byl zaznamenán celkem u 104 osob. 

Tabulka 11 - Počet osob a dopadů KA 03 na CS 

Počet dopadů/1 osoba 1 dopad 2 dopady 3 dopady 4 dopady 5 dopadů Celkem Podíl (n=357) 

Počet osob 71 89 5 8 2 175 49 % 

Počet dopadů 71 178 15 32 10 306 

Zdroj: Příjemce 

V Tabulce 12 je uveden počet výskytů jednotlivých dopadů, rozdělených do dvou skupin: Dopady 

souvisejí s dluhy a Dopady související s oddlužením, a to pro potřeby kontroly hodnot, neboť někteří 

jedinci dosáhli pozitivního výsledku v obou skupinách současně. Celková hodnota 306 odpovídá počtu 

dopadů uvedeného v Tabulce 11. 

Tabulka 12 - Počet výskytů jednotlivých dopadů KA 03 na CS 

Dopad 

Dopady související s dluhy Dopady související s oddlužením 

Celkem 
Odvrácení 
hrozícího 

dluhu/exekuce 
(prevence) 

Zastavená 
či zrušená 
exekuce 

(i částečně) 

Sjednání 
a plnění 

splátkového 
kalendáře 

Splacení 
alespoň 
1 dluhu 

 
Zájem 

o insolvenci 

Odkázání 
k podání 
návrhu 

na oddlužení 

Podání 
návrhu 

na oddlužení 

Oddlužení 
povoleno 

16 
 

Počet 
výskytů 

19 10 26 10 65 132 90 10 9 241 306 

Zdroj: Příjemce 

V Grafu 25 je znázorněn podíl jednotlivých dopadů bez ohledu na to, kolikrát byl daný dopad u 1 osoby 

zaznamenán. Nejvyšší podíl 43 % je patrný u Zájmu o insolvenci, který zástupci CS projevili především 

v 2., 4. a 6. období, a z toho v 29 % výskytů byli zástupci CS odkázáni k podání návrhu na oddlužení. 
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Graf 25 - Podíl jednotlivých dopadů KA 03 na CS 

 

Zdroj: Příjemce 

Tabulka 13 uvádí počet osob, u kterých byl daný Dopad související s dluhy zaznamenán, a počet 

výskytů na 1 osobu. Tyto dopady byly zaznamenány celkově u 53 osob, z toho u 5 osob byl jeden 

z dopadů zaznamenán dvakrát, a z toho u 1 osoby byl zaznamenán navíc ještě 1 další dopad. 

Tabulka 13 - Počet osob a výskytů jednotlivých dopadů souvisejících s dluhy 

Dopady související s dluhy Počet osob 

Výskyt/1 osoba 
Odvrácení hrozícího 

dluhu/exekuce 
(prevence) 

Zastavená 
či zrušená exekuce 

(i částečně) 

Sjednání a plnění 
splátkového 
kalendáře 

Splacení alespoň 
1 dluhu 

Dle dopadu 
Dle počtu dopadů 

na 1 osobu 

1 13 10 22 8 53 42 

2 3 0 2 1 6 10 

3 0 0 0 0 0 1 

Celkem 16 10 24 9 59 53 

Zdroj: Příjemce 

Tabulka 14 uvádí počet osob, u kterých byl daný Dopad související s oddlužením zaznamenán, a počet 

výskytů na 1 osobu. Tyto dopady byly zaznamenány celkově u 127 osob, z toho u 38 osob byl 

zaznamenán pouze jednou 1 dopad - Zájem o insolvenci. U zbývajících 89 osob se jednalo buď o více 

dopadů současně, nebo o dopady zaznamenané vícekrát; např. 1 osoba projevila zájem o insolvenci 

třikrát a dvakrát byla odkázána na příslušnou organizaci k podání žádosti, ale návrh nepodala, nebo 

poradně není k datu ukončení realizace projektu o tom nic známo. 

Tabulka 14 - Počet osob a výskytů jednotlivých dopadů souvisejících s oddlužením 

Dopady související s oddlužením Počet osob 

Výskyt/1 osoba Zájem o insolvenci 
Odkázání k podání 

návrhu na oddlužení 
Podání návrhu 
na oddlužení 

Oddlužení povoleno Dle dopadu 
Dle počtu dopadů 

na 1 osobu 

1 121 82 10 9 222 38 

2 4 4 0 0 8 75 

3 1 0 0 0 1 4 

4 0 0 0 0 0 9 

5 0 0 0 0 0 1 

Celkem 126 86 10 9 231 127 

Zdroj: Příjemce 
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Z dat v Tabulce 13 a Tabulce 14 vyplývá, že dopady byly zaznamenány u 180 osob, z toho však u 5 osob 

byly zaznamenány jak Dopady související s dluhy, tak i Dopady související s oddlužením, 

tj. výsledek 175 osob s dopady vedoucími ke snížení počtu zadlužených osob odpovídá hodnotě 

uvedené v Tabulce 11. 

Vyhodnocení Dopadů souvisejících s oddlužením znázorňuje Graf 26. Zájem o insolvenci byl zaznamenán 

u 126 osob, z toho 86 bylo Odkázáno k podání návrhu na oddlužení. Ačkoliv byla účastníkům projektu 

nabízena pomoc formou doprovodu na příslušnou organizaci, kde lze návrh sepsat a následně jej podat, 

tak tuto formu podpory odmítli, a do cíle tak pravděpodobně nedošli, nebo poradně není k datu ukončení 

realizace projektu o tom nic známo.  Právě zde se pravděpodobně i nejvíce projevilo jejich faktické odhodlání, 

vůle a trpělivost svůj problém řešit, neboť z 65 % odkázaných k podání návrhu na oddlužení jej podalo pouhých 

8 %, a z toho 7 % bylo oddlužení povoleno. Neméně významným faktorem, který ovlivnil vyšší podíl 

podaných návrhů na oddlužení, však byla i ta skutečnost, že ne všech 86 zástupců CS podmínky splňovalo. 

Graf 26 - Podíl dopadů souvisejících s oddlužením dle počtu osob 

 

Zdroj: Příjemce 

Přestože dopady Zájem o insolvenci a Odkázání k podání návrhu na oddlužení lze považovat za dopady, které 

do jisté míry vypovídají o určité snaze zástupců CS učinit pro řešení své zadluženosti nějaký krok ke zlepšení 

své situace, tak za faktické dopady lze považovat pouze Podání návrhu na oddlužení a Oddlužení povoleno 

ze skupiny Dopadů souvisejících s oddlužením, a všechny dopady ze skupiny Dopady související s dluhy. 

V následující Tabulce 15 je uveden počet zástupců CS, kteří dosáhli faktického pozitivního výsledku. 

V průběhu realizace projektu bylo zaznamenáno 84 dopadů u 62 osob, z toho u 18 osob 2 dopady současně 

a u 2 osob 3 dopady současně. U jedné osoby je zaznamenána Zastavená či zrušená exekuce (i částečně) 

a následně pak Podání návrhu na oddlužení a Oddlužení povoleno. 

Tabulka 15 - Faktické dopady KA 03 na CS 

Počet 

Dopady související s dluhy Dopady související s oddlužením 

Celkem 
Odvrácení 
hrozícího 

dluhu/exekuce 
(prevence) 

Zastavená 
či zrušená 
exekuce 

(i částečně) 

Sjednání a plnění 
splátkového 
kalendáře 

Splacení alespoň 
1 dluhu 

Podání návrhu 
na oddlužení 

Oddlužení 
povoleno 

Dopady 19 10 26 10 10 9 84 

1 výskyt/1 osoba 13 10 22 8 10 9 72 42 

2 výskyty/1 osoba 3 0 2 1 0 0 6 18 

3 výskyty/1 osoba 0 0 0 0 0 0 0 2 

Osoby celkem 16 10 24 9 10 9 78 62 

Zdroj: Příjemce 
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Z Tabulky 16 pak vyplývá, že celkově se počet zadlužených osob vzhledem k celkovému počtu 

357 účastníků projektu snížil téměř o 50 %, z toho dle fakticky dosažených dopadů o 18 %. 

Tabulka 16 - Celkový přehled počtu dopadů KA 03 na CS 

 Počet dopadů Počet osob Podíl (n = 357) 

Dopady celkem 306 175 49,0 % 

- z toho Faktické dopady 84 62 17,4 % 

Rozdíl 222 113 31,6 % 

Zdroj: Příjemce 

Důležitými faktory, které ovlivňovaly dosažení vyššího snížení počtu zadlužených osob, byla jednak 

struktura CS, kterou tvořily především osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, či v lokalitách 

a prostředí sociálním vyloučením ohrožených, v kombinaci s nízkým vzděláním, nízkou úrovní finanční 

a právní gramotnosti a nedostatkem finančních prostředků, a dále výjimečná situace v důsledku pandemie 

koronaviru COVID-19 v posledních dvou obdobích realizace projektu, díky níž docházelo k omezení 

kontaktu CS s okolím, a to i s ohledem na jejich fyzický a psychický stav. Vzhledem k tomu, 

že u některých účastníků projektu se podařilo v průběhu všech období např. odvrátit hrozící dluh/exekuci 

nebo splatit alespoň jeden dluh vícekrát, či podat návrh na oddlužení a následně oddlužení povolit, byla 

tak existence poradny opodstatněná a potřeba opakované intervence patrná. 

3.3.2 Zvýšení počtu osob, které mají zlepšené postavení na trhu práce i ve společnosti  

Prostřednictvím této KA docházelo nejen ke snižování počtu zadlužených osob, ale též ke zlepšování 

životních podmínek zástupců CS. Tabulka 17 uvádí počet dopadů a počet osob, u nichž byly 

zaznamenány dopady zlepšující jejich postavení na TP i ve společnosti, a to včetně i těch zástupců CS, 

kteří získali kompetence v oblasti FaPG. Zástupci CS, kteří mají zlepšené postavení na TP 

i ve společnosti (63), tvoří vzhledem k celkovému počtu 357 účastníků projektu podíl necelých 18 %. 

Tabulka 17 - Počet osob a dopadů KA 03 na CS 

Počet dopadů/1 osoba 1 dopad 2 dopady 3 dopady 4 dopady 5 dopadů Celkem Podíl (n=357) 

Počet osob 54 9 0 0 0 63 17,6 % 

Počet dopadů 54 18 0 0 0 72 

Zdroj: Příjemce 

V Tabulce 18 je pak uveden počet osob a výskytů jednotlivých dopadů, které byly u 63 osob 

zaznamenány, z nichž u 9 osob byly zaznamenány 2 dopady/1 osoba současně. 

Tabulka 18 - Počet osob a výskytů jednotlivých dopadů KA 03 na CS 

Výskyt/1 osoba Nástup do zaměstnání 
Zlepšení podmínek bydlení, 

vč. opuštění SVL 
Získání kompetencí 

ve FaPG 
Dle dopadu 

Dle počtu dopadů 
na 1 osobu 

1 13 9 50 72 54 

2 0 0 0 0 9 

Celkem 13 9 50 72 63 

Zdroj: Příjemce 

3.3.2.1. Zlepšení postavení na TP  

Z celkového počtu 357 bylo při vstupu do projektu 188 účastníků projektu nezaměstnaných
5
, a přestože 

tento projekt neměl přímou vazbu na aktivity trhu práce, tak celkem 13 získalo pracovní místo (PM), 

z toho 6 osob se za pomoci osobních poradců podařilo umístit na TP (nedotovaná PM, 5 osob u PS 

a 1 osoba u NS); tato skutečnost je doložena pracovní smlouvou, a zbývajících 7 zástupců CS o tom 

poradnu pouze informovalo, ale doklad nedoložilo. Tabulka 19 uvádí počet osob dle postavení na TP 

při vstupu do projektu, u kterých došlo prostřednictvím této KA ke zlepšení/zhoršení postavení na TP. 

                                                           
5
 Celkem osoby nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní ostatní (tj. osoby, které nejsou ani zaměstnané nebo OSVČ 

a ani nejsou registrovány na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání). 
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Výsledkem je sice snížení počtu zaměstnaných o 0,3 %, naopak 50 % podíl nezaměstnaných
6
 znamená 

zlepšení o necelá 3 %. Tento výsledek není příliš výrazný v důsledku neustále se zvyšujícímu počtu 

účastníků, kteří byli při vstupu do projektu nezaměstnaní
6
. Největší počet těchto zástupců CS do projektu 

vstoupilo právě v posledních dvou „kovidových“ obdobích realizace projektu (leden - prosinec 2020; 90), 

nejméně pak v období roku 2019 (43). 

Tabulka 19 - Počet osob se zlepšeným postavením na TP 

Postavení na TP 
Při vstupu do projektu Průběžné postavení na TP 

Počet osob Podíl (n=357) Získání PM Ztráta zaměstnání Postavení na TP Podíl (n=357) 

Zaměstnanci, vč. OSVČ 104 29,1 % 0 1 103 28,8 % 

Nezaměstnaní6 188 52,7 % 13 2 178* 49,9 % 

Zdroj: Příjemce 

3.3.2.2. Zlepšení podmínek bydlení  

Příčinou problémů souvisejících s bydlením je většinou nedostatek finančních prostředků. Díky tomu se 

tyto osoby dostávají do dluhů a zhoršuje se jejich postavení jak na TP, tak i ve společnosti, a mnohdy se 

dostávají do situace, že nemají ani kde bydlet. V průběhu realizace projektu se podařilo u 9 osob zlepšit 

jejich podmínky bydlení. Tabulka 20 uvádí identifikaci problému, způsob řešení a výsledek. Ke zlepšení 

podmínek došlo u necelých 3 % z celkového počtu 357 účastníků projektu. 

Tabulka 20 - Zlepšení podmínek bydlení 

Účastník Identifikace problému Řešení Výsledek 

1 Vysoké náklady na bydlení - velký byt Výměna bytu za menší Nižší náklady na bydlení 

2 
Problémy s pronajímatelem z důvodu 

nevyplácení přeplatků 
Výměna bytu za nájemní byt u jiného 

pronajímatele 
Zlepšení podmínek bydlení 

3 Vystěhování z bytu » osoba bez přístřeší 
Zprostředkování bydlení v azylovém domě 

(Dům na půl cesty) 
Zajištění bydlení a s nižšími náklady 

4 
Vystěhování z bytu » nevyhovující bydlení 

u kamaráda 
Zprostředkování bydlení na ubytovně Zajištění bydlení a s nižšími náklady 

5 
Vystěhování z bytu » nevyhovující bydlení 

u příbuzných 
Zprostředkování bydlení na ubytovně Zajištění bydlení a s nižšími náklady 

6 
Nevyhovující podmínky bydlení u syna, hrozba 
vystěhování z bytu a vzniku dluhu, psychické 

problémy vlivem prostředí 

Zprostředkování jiného nájemního bytu 
s nízkými náklady 

Pozitivní změna prostředí, zabránění vzniku 
dluhu a zlepšení celkové sociální situace, 

vč. podmínek bydlení 

7 
Problémy s pronajímatelem a nedostatek 

finančních prostředků z důvodu neposkytnutí 
příspěvku na bydlení 

Pomoc při hledání bytu u jiného pronajímatele 
s možností příspěvku na bydlení » nájemní 

smlouva uzavřena 

Zabránění vzniku dluhu a  zlepšení podmínek 
bydlení  

8 Bydlení v Domě na půl cesty 
Pomoc při hledání bytu u jiného pronajímatele, 

nájemní smlouva uzavřena 
Opuštění SVL » Zlepšení podmínek bydlení 

9 
Nepříznivé rodinné prostředí, nevyhovující 

podmínky bydlení, hrozba vzniku dluhu 
Zprostředkování bydlení v Domu na půl cesty 

Zabránění vzniku dluhu a zlepšení podmínek 
bydlení 

Zdroj: Příjemce 

Ke zlepšení postavení na TP i ve společnosti došlo u 63 osob z celkového počtu 357 účastníků 

projektu, tj. podíl téměř 18 %. Navíc u 22 osob byly též zaznamenány i faktické Dopady vedoucí 

ke snížení zadlužených osob (viz 3.3.1 Snížení počtu zadlužených osob). 

Prostřednictvím této aktivity bylo u více než poloviny z celkového počtu 357 účastníků projektu 

zaznamenáno 378 dopadů. Jeden dopad byl zaznamenán u 64 účastníků projektu, více než 1 dopad 

byl zaznamenán u 130 účastníků projektu. U 44 účastníků projektu byly zaznamenány jak Dopady 

vedoucí ke snížení počtu zadlužených osob, tak současně i Dopady vedoucí i ke zlepšení postavení 

na TP i ve společnosti, z pohledu faktických Dopadů vedoucích ke snížení počtu zadlužených osob 

se pak jedná o 103 osob, u nichž bylo zaznamenáno 156 dopadů. Na základě těchto výsledků 

lze konstatovat, že tato KA byla účinná, účelná a splnila své cíle i přesto, že výjimečná situace 

v důsledku pandemie koronaviru COVID-19 v posledních dvou obdobích realizace projektu, 

díky níž docházelo k omezení kontaktu CS s okolím, a to i s ohledem na jejich fyzický a psychický stav, 

ovlivnila dosahování vyšší míry přínosů a dopadů této KA na CS. 
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3.3.3 Struktura účastníků projektu s pozitivními dopady KA 03 na CS  

Do struktury je zahrnuto všech 194 účastníků projektu, u kterých byly zaznamenány Dopady vedoucí 

ke snížení počtu zadlužených osob jako takové, nebo Dopady vedoucí ke zlepšení postavení na TP 

i ve společnosti, nebo obojí současně. 

Struktura CS dle pohlaví 

Graf 27 znázorňuje podíl mužů a žen této CS, z níž větší podíl tvořily ženy 59 %, muži byli zastoupeni v 41 %. 

Graf 27 - Struktura CS dle pohlaví 

 

Zdroj: Příjemce; IS ESF 

Struktura CS dle věku 

Účastníci projektu byli kategorizováni do příslušné skupiny dle věku při vstupu do projektu. Z Grafu 28 je 

patrné, že shodně téměř 30% podíl této CS tvořili účastníci projektu ve věku 27-39 let a ve věku 50-65 let, 

více než pětinu ve věku 40-49 let a méně než pětinu ve věku 18-26 let. Nejnižším podílem byla CS 

zastoupena účastníky projektu ve věku více než 65 let. Průměrný věk účastníků projektu byl 43 let. 

Graf 28 - Struktura CS dle věku 

 
Zdroj: Příjemce; IS ESF 
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Struktura CS dle postavení na TP při vstupu do projektu 

Jak vyplývá z Grafu 29, téměř 60 % tvořili tuto CS účastníci projektu, kteří byli nezaměstnaní
6
. V součtu 

necelý 30% podíl tvořili účastníci projektu, kteří byli zaměstnaní či OSVČ, a 15% podílem osoby neaktivní, 

tzn. osoby, které byly při vstupu do projektu např. na mateřské dovolené, nebo byli poživateli starobního 

či invalidního důchodu. 

Graf 29 - Struktura CS dle postavení na TP při vstupu do projektu 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

Z hlediska struktury dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání (Graf 30) převažovali v této CS z 68 % 

celkem účastníci projektu s primárním vzděláním (ISCED 1-2) a bez vzdělání. Téměř jednu třetinu tvořili 

účastníci projektu s ISCED 3-4 a 1% podílem účastníci s ISCED 5-8. 

Graf 30 - Struktura CS dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
Zdroj: Příjemce; IS ESF 

  

                                                           
6
 Celkem osoby nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní ostatní (tj. osoby, které nejsou ani zaměstnané nebo OSVČ 

a ani nejsou registrovány na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání). 
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Struktura CS dle lokality 

Z Grafu 31 je patrná téměř 78% převaha účastníků projektu, kteří žijí v SVL vymezené v projektové 

žádosti, tj. „Stovky“, M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová a U Věžových domů. Lokalita byla 

určována dle adresy, na které se účastník projektu dlouhodobě zdržoval v momentu vstupu do projektu. 

Zbývající účastníci projektu (22 %), kteří byli ke vstupu do projektu kontaktováni při terénní práci RT 

ve městě Most, žijí v ostatních sociálním vyloučením ohrožených lokalitách a prostředí města Mostu, 

a bezplatné protidluhové poradenství uvítali, neboť odbornou pomoc potřebovali. Z celkového počtu této 

CS se na jiné adrese, než na adrese trvalého bydliště, při vstupu do projektu dlouhodobě zdržovalo 55 %. 

Graf 31 - Struktura CS dle lokality 

 
Zdroj: Příjemce 
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IV. Průběh KA 04 - Finanční a právní gramotnost (FaPG) individuální formou jako 

prevence před zadlužováním 

Cílem této KA bylo na základě doporučení osobních poradců v rámci KA 03 zařadit minimálně 

50 účastníků projektu do FaPG a poskytnout jim podporu v rozsahu 16 hodin/1 účastník 

pro posílení jejich finanční a právní gramotnosti, neboť její neznalost či nízká úroveň je jednou z klíčových 

příčin nezvládnutého zadlužení. 

4.1 Výstupy KA 04 

Tato KA byla zahájena v 2. období (05/2018) realizace projektu. Do FaPG osobní poradci zařazovali 

účastníky projektu na základě zjištění v rámci IP (KA 03), a u nichž současně předpokládali, že tato KA bude 

pro ně přínosná a zvládnou ji absolvovat v plném rozsahu. 

Plánovanými výstupy této KA byly: 

- Záznamy o poskytnutí podpory (dále jen záznam), a 

- 3 druhy písemných neanonymních dotazníků: 

 Vstupní dotazník pro CS při zařazení do FaPG 

 Vědomostní dotazník pro CS po ukončení poradenství ve FaPG 

 Dotazník pro RT - poradce pro FaPG. 

Neanonymní formu dotazníků RT zvolil pro potřeby porovnání úrovně ve FaPG každého jednotlivce 

před a po jejím absolvování. 

3.3.4 Záznam o poskytnutí podpory 

Z každého poskytnutého individuálního poradenství v oblasti FaPG byl poradcem FaPG písemně 

zpracováván záznam s uvedením jména podpořené osoby, data konání, tématu a rozsahu poskytnuté 

podpory v minutách. Záznamy stručně vypovídají o obsahu a činnosti v rámci poskytování poradenství. 

Všechny záznamy jsou založeny v osobních složkách účastníků projektu. 

Výstupem této aktivity je celkem 485 záznamů o poskytnutí poradenství ve FaPG, z toho posledních 

15 záznamů v měsíci prosinci 2020. 

3.3.5 Vstupní dotazník pro CS při zařazení do FaPG 

Každý účastník projektu vyplnil při zařazení do této KA Vstupní dotazník pro CS při zařazení do FaPG (dále 

jen dotazník) jako sebehodnocení v oblasti FaPG, který byl zároveň i pomocným nástrojem poradce FaPG, 

na co se v rámci poradenství zaměřit. V měsíci prosinci 2020 byly vyplněny poslední 4 dotazníky a jejich 

celkový počet odpovídá počtu 50 účastníků projektu zařazených do FaPG. Sběr dotazníků byl ukončen 

28. 07. 2020 se zařazením posledního účastníka projektu do FaPG. V Tabulce 21 je uvedena četnost odpovědí 

na otázky dotazníku (vyjma otázky č. 6) s volbou pouze jedné možnosti ze čtyř. 

Tabulka 21 - Úroveň účastníka projektu při zařazení do FaPG 

Otázka Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

1. Víte, jak sestavit funkční rodinný rozpočet, umíte určit priority 
plateb a hospodařit se svými financemi? 

3 6 % 13 26 % 28 56 % 6 12 % 

2. Umíte vyplnit podací lístek k odeslání doporučeného dopisu 
a poštovní poukázku k odeslání splátky? 

15 30 % 21 42 % 10 20 % 4 8 % 

3. Víte, jak sepsat žádost o splátkový kalendář/zastavení 
exekuce, jaké dokumenty je třeba doložit, a odeslat 
ji doporučeným dopisem? 

0  0  14 28 % 36 72 % 

4. Víte, jaké jsou Vaše povinnosti v případě schválení žádosti 
o splátkový kalendář a důsledky jeho neplnění? 

1 2 % 23 46 % 22 44 % 4 8 % 

5. Víte, co je přednostní a co je nepřednostní pohledávka? 1 2 % 0  12 24 % 37 74 % 

7. Víte, jak jednat s věřitelem/exekutorem? 0  0  23 46 % 27 54 % 

8. Znáte základní způsoby provedení exekuce, její průběh, 
a základní práva a povinnosti Vaše a exekutora? 

0  0  20 40 % 30 60 % 
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Otázka Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

9. Víte, co je to osobní bankrot a jaké jsou jeho podmínky? 0  4 8 % 19 38 % 27 54 % 

10. Víte, jak předcházet dluhům, jak se nedostat do dluhové pasti 
a rizika vzniku dluhu? 

0  16 32 % 19 38 % 15 30 % 

Odpovědi celkem / Podíl (n = 50) 20 4,4 % 77 17,1 % 167 37,1 % 186 41,3 % 

Zdroj: Vstupní dotazník pro CS při zařazení do FaPG 

Z Tabulky 21 a Grafu 32 je patrná převaha odpovědí „Spíše ne“ a „Ne“, z čehož byla úroveň 

ve znalostech v oblasti FaPG u této CS zcela zřejmá, a tudíž tato podpora byla pro CS potřebná. 

Přestože někteří účastníci projektu zvolili odpověď „Ano“ nebo „Spíše ano“, ne vždy to však znamenalo, 

že danou problematiku opravdu, či do jisté míry, znají. Do „červených“ čísel se tak dostaly odpovědi 

na 8 z 9 otázek. Téměř tři čtvrtiny této CS nevěděli, jak sepsat žádost o splátkový kalendář a vše co s ní 

souvisí, či co znamenají pojmy „přednostní pohledávka“ a „nepřednostní pohledávka“. Průměrně 

více než 60 % nevědělo, jak jednat s věřitelem/exekutorem, neznalo základní způsoby provedení exekuce, 

její průběh a práva a povinnosti dlužníka a exekutora, či nedokázalo vysvětlit pojem „osobní bankrot“ 

a jaké jsou jeho podmínky. 

Graf 32 - Podíl odpovědí v dotazníku pro CS při zařazení do FaPG dle jednotlivých otázek 

 
Zdroj: Vstupní dotazník pro CS při zařazení do FaPG 

Graf 33 znázorňuje celkový podíl odpovědí na 9 otázek dotazníku, z něhož je patrné, že více než tři čtvrtiny 

zástupců CS mají nízkou úroveň v oblasti FaPG a podporu v této KA potřebují. 

Graf 33 - Celkový podíl odpovědí v dotazníku pro CS při zařazení do FaPG 

 

Zdroj: Vstupní dotazník pro CS při zařazení do FaPG 
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Valná většina dluhových problémů vzniká též z ostychu, obav, či neschopnosti účastníků komunikovat 

a jednat s druhou stranou, ale i omezených možností - někteří účastníci neměli vlastní telefon 

nebo přístup k internetu, což potvrzují data v Grafu 34, z něhož je u otázky č. 6 „Ostýcháte se kontaktovat 

věřitele/exekutora?“ patrná téměř tříčtvrtinová převaha odpovědi „Ano“. Pouze 2 účastníci 

se domnívali, že bez ostychu věřitele/exekutora kontaktují, a 11 si nebylo zcela jistých. 

Graf 34 - Podíl odpovědí na otázku č. 6 v dotazníku pro CS při zařazení do FaPG 

 
Zdroj: Vstupní dotazník pro CS při zařazení do FaPG 

Z výše uvedených dat vyplývá, že výběr zástupců CS pro zařazení do FaPG byl proveden zodpovědně, 

neboť jejich úroveň ve FaPG byla nízká a v identifikovaných nedostatcích znalostí a dovedností 

podporu potřebovala.  

3.3.6 Vědomostní dotazník pro CS po ukončení poradenství ve FaPG 

Po ukončení poradenství ve FaPG vyplnil každý účastník projektu, který získal plný počet 16 hodin podpory, 

neanonymní písemný Vědomostní dotazník pro CS po ukončení poradenství ve FaPG (dále jen dotazník) 

za účelem zjištění, zda a do jaké míry došlo u účastníka projektu ke zlepšení či zvýšení znalostí, dovedností 

či schopností v oblasti FaPG. V měsíci prosinci 2020 bylo vyplněno posledních 9 dotazníků a jejich celkový 

počet odpovídá počtu 50 účastníků projektu zařazených do FaPG, kterým byla podpora v rozsahu 

16 hodin/1 účastník poskytnuta. Sběr dotazníků byl ukončen 17. 12. 2020 s ukončením účasti posledního 

účastníka v poradenství ve FaPG. 

V dotazníku účastník projektu odpovídal na 65 otázek ve 14 tématech, jež korespondovala s otázkami 

dotazníku při zařazení do FaPG. Účastník volil správnou odpověď zaškrtnutím políčka Ano nebo Ne, a mohl 

získat maximálně 65 bodů. Žádný z účastníků projektu plný počet 65 bodů nezískal, pouze 1 účastník 

odpověděl správně z 92 % (získal 60 bodů). Úspěšnost byla v jednotlivých obdobích vcelku vyrovnaná 

a průměrně byli účastníci projektu úspěšní ze 76 % (viz Tabulka 22). 

Tabulka 22 - Vědomostní dotazník pro CS - průměrný počet bodů a úspěšnost dle jednotlivých období 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 12/2020 Celkem 

POP 0 2 12 12 12 3 9 50 

Průměr body 0 50,0 50,1 48,1 50,3 47,0 49,8 49,2 

Úspěšnost 0 77,0% 77,1% 74,0% 77,4% 72,3% 76,6% 76% 

Zdroj: Vědomostní dotazník pro CS 
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3.3.7 Dotazník pro RT - poradce pro FaPG 

Do dotazníkového šetření byl kromě CS zapojen též RT, který po ukončení poradenství ve FaPG 

vyplňoval na každého jednotlivce Dotazník pro RT - poradce pro FaPG, pro potřeby zjištění úrovně CS 

ve FaPG po ukončení účasti v této KA, a to s ohledem jak na výsledek vědomostního dotazníku, 

tak i na základě poznatků získaných v průběhu poskytování poradenství FaPG. V měsíci prosinci 2020 bylo 

vyplněno posledních 9 dotazníků a jejich celkový počet odpovídá počtu 50 účastníků projektu zařazených 

do FaPG, kterým byla podpora v rozsahu 16 hodin/1 účastník poskytnuta. Sběr dotazníků byl ukončen 

17. 12. 2020 s ukončením účasti posledního účastníka v poradenství ve FaPG. 

Podrobné porovnání úrovně CS ve FaPG v 4.3 Přínosy a dopady klíčové aktivity. 

4.2 Výsledky KA 04 

V 2. období (05/2018) realizace projektu byla zahájena KA 04 (FaPG), do níž byli účastníci projektu postupně 

zařazováni na základě doporučení v rámci IP. Při výběru 50 účastníků projektu k zařazení do FaPG 

z 59 doporučených osobní poradci vycházeli z poznatků získaných v rámci IP, a zároveň zvažovali, zda je 

tato podpora pro vybraného účastníka potřebná a přínosná, a to i s ohledem na jeho vlastní zájem a odhodlání 

tuto KA absolvovat v plném rozsahu. 

4.2.1 Účastníci projektu zařazení do FaPG 

Poslední 4 účastníci projektu byli do FaPG zařazeni v 6. období (07/2020) a celkový počet 50 účastníků 

projektu zařazených do FAPG odpovídá plánovanému výsledku. Tabulka 23 znázorňuje počet účastníků 

projektu, kteří byli do FaPG zařazeni. Postupné naplňování plánovaného výsledku pak zobrazuje Graf 35. 

Jak vyplývá z uvedených dat, počet zařazovaných účastníků projektu se vzhledem k naplňování plánovaného 

výsledku v jednotlivých obdobích úměrně snižoval.  

Tabulka 23 - Počet účastníků projektu zařazených do FaPG dle jednotlivých období 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 12/2020 Celkem 

Počet zařazených do FaPG 0 21 10 8 7 4 0 50 

Zdroj: Příjemce 

Graf 35 - Počet účastníků projektu zařazených do FaPG dle jednotlivých období 

 
Zdroj: Příjemce 
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Struktura CS dle pohlaví 

Graf 36 znázorňuje podíl mužů a žen v CS zařazené do FaPG, kterou téměř ze tří čtvrtin tvořily ženy 

(74 %). 

Graf 36 - Struktura CS zařazené do FaPG dle pohlaví 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle věku 

Účastníci projektu byli kategorizováni do příslušné skupiny dle věku při vstupu do projektu. Z Grafu 37 je 

patrné, že více než třetinu tvořili účastníci projektu ve věku 27-39 let, celkem z poloviny ve věku 40-49 let 

a 50-65 let a desetinu ve věku 18-26 let. Skupina účastníků projektu starších 65 let byla zastoupena pouze 

2 účastníky projektu (4 %). Průměrný věk CS zařazené do FaPG byl 42 let. 

Graf 37 - Struktura CS zařazené do FaPG dle věku 

 
Zdroj: Příjemce 
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Struktura CS dle postavení na TP při vstupu do projektu 

Jak vyplývá z Grafu 38, tuto CS tvořili téměř ze dvou třetin účastníci projektu, kteří byli při vstupu 

do projektu nezaměstnaní
7
. V součtu tvořili více než jednu třetinu účastníci projektu, kteří byli při vstupu 

do projektu zaměstnaní (22 %) a osoby neaktivní (16 %), tzn. osoby, které byly při vstupu do projektu 

např. na mateřské dovolené, nebo jsou poživateli starobního či invalidního důchodu. 

Graf 38 - Struktura CS zařazené do FaPG dle postavení na TP při vstupu do projektu 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

Z hlediska struktury dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání (Graf 39) v CS zařazené do FaPG 

jednoznačně převažovali účastníci projektu s primárním vzděláním (ISCED 1-2, 68 %). Zbývající část CS 

tvořili účastníci projektu s ISCED 3-4 (30 %) a účastníci bez vzdělání (2 %). 

Graf 39 - Struktura CS zařazené do FaPG dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
Zdroj: Příjemce 

  

                                                           
7
 Celkem osoby nezaměstnané, dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní ostatní (tj. osoby, které nejsou ani zaměstnané nebo OSVČ 

a ani nejsou registrovány na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání). 

22% 

0% 

24% 

32% 

16% 

6% 

Zaměstnanec OSVČ Nezaměstnaný Dlouhodobě
nezaměstnaný

Neaktivní Neaktivní
ostatní

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

n = 50 

2% 

68% 

30% 

0% 

bez vzdělání ISCED 1-2 ISCED 3-4 ISCED 5-8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

n = 50 



Závěrečná evaluační zpráva 

Stránka 47 z 57 

Struktura CS dle lokality 

Struktura CS dle lokality byla určována dle adresy, na které se účastník projektu v momentu vstupu 

do projektu dlouhodobě zdržoval. Z Grafu 40 je patrná více než tříčtvrtinová převaha účastníků projektu 

z SVL vymezených v projektové žádosti. Zbývající účastníci projektu zařazení do FaPG, kteří byli 

ke vstupu do projektu kontaktováni při terénní práci RT ve městě Most, žijí v ostatních sociálním 

vyloučením ohrožených lokalitách a prostředí města Mostu. Na jiné adrese, než na adrese trvalého 

bydliště, se dlouhodobě zdržovalo 52 % této CS. 

Graf 40 - Struktura CS zařazené do FaPG dle lokality 

 
Zdroj: Příjemce 

Z celkového počtu 50 zařazených do FaPG byly též 2 znevýhodnění zástupci CS, kteří byli identifikováni 

jako osoby se zdravotním postižením (OZP), tj. necelých 4 %. 

4.2.2 Účastníci projektu, kteří si zvýšili kompetence v oblasti FaPG 

V posledním měsíci realizace projektu (12/2020) byla poskytnuta podpora v rozsahu 24 hodin posledním 

9 účastníkům projektu, kteří tak dosáhli podpory v rozsahu 16 hodin/1 účastník a díky této podpoře 

si zvýšili kompetence v oblasti FaPG. Prostřednictvím této KA bylo 50 účastníkům projektu poskytnuto 

celkem 800 hodin podpory (viz Tabulka 24 a Tabulka 25). Počet podpořených osob projektu (POP) 

odpovídá plánovanému výsledku 50 účastníků projektu, kteří si zvýšili kompetence v oblasti FaPG 

v rozsahu 16 hodin/1 účastník. Graf 41 znázorňuje plnění počtu POP a poskytnutých hodin podpory. 

Tabulka 24 - Počet podpořených osob projektu (POP) a poskytnutých hodin podpory ve FaPG 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 12/2020 Celkem 

POP 0 2 12 12 12 3 9 50 

16 hodin/1 účastník 0 32 192 192 192 48 144 800 

Plnění (n = 50) 0 % 4 % 24 % 24 % 24 % 6 % 18 % 100 % 

Zdroj: Příjemce, IS ESF 

Tabulka 25 - Počet poskytnutých hodin podpory v rámci FaPG dle období 

Období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 12/2020 Celkem 

Hodiny za období 0 182 182 148 136 128 24 800 

Plnění (n = 800) 0 % 22,75 % 22,75 % 18,5 % 17 % 16 % 3 % 100 % 

Zdroj: Příjemce, IS ESF 
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Graf 41 - Plnění počtu POP a počet hodin podpory ve FaPG 

 
Zdroj: Příjemce 

Struktura CS 50 účastníků projektu, kteří si zvýšili kompetence v oblasti FaPG v rozsahu 

16 hodin/1 účastník a mají tak zlepšené postavení na TP i ve společnosti, je totožná se strukturou 

CS zařazené do FaPG (viz 4.2.1 Účastníci projektu zařazení do FaPG). 

4.3 Přínosy a dopady klíčové aktivity 

Plánovanými přínosy a dopady této klíčové aktivity na CS bylo: 

- Zvýšení počtu osob, které prostřednictvím této aktivity získaly kompetence v oblasti FaPG a mají 

zlepšené postavení na trhu práce i ve společnosti. 

- Zvýšení kompetencí - účastník umí/naučil se/zdokonalil se: 

 sestavit rodinný rozpočet, určit priority plateb a správně hospodařit se svými financemi, 

 vyplnit podací lístek k odeslání doporučeného dopisu a poštovní poukázku k odeslání splátky, 

 jak sepsat žádost o splátkový kalendář/zastavení exekuce, jaké dokumenty je třeba doložit, 

a odeslat ji doporučeným dopisem, 

 jaké jsou jeho povinnosti v případě schválení žádosti o splátkový kalendář a důsledky jeho 

neplnění, 

 co je přednostní a co je nepřednostní pohledávka, 

 kontaktovat věřitele/ exekutora a jednat s ním, 

 základní způsoby provedení exekuce, její průběh a základní práva a povinnosti jeho a exekutora, 

 jaké jsou podmínky osobního bankrotu, 

 jak předcházet dluhům, rizika. 

Prostřednictvím této KA se počet osob, které získaly kompetence v oblasti FaPG a mají zlepšené 

postavení na trhu práce i ve společnosti, zvýšil celkově o 50, z toho o dalších 9 účastníků projektu 

v měsíci prosinci 2020. Tabulka 26 uvádí odpovědi na jednotlivé otázky (vyjma otázky č. 6) z dotazníku 

při zařazení do FaPG (Z) a po ukončení poradenství ve FaPG (U), na základě kterých lze úroveň 

porovnat. 
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Tabulka 26 - Celkové porovnání úrovně CS v oblasti FaPG při zařazení a po ukončení FaPG 

Otázka 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Z U Z U Z U Z U 

1. Víte, jak sestavit funkční rodinný rozpočet, umíte určit 
priority plateb a hospodařit se svými financemi? 

3 16 13 33 28 1 6 0 

2. Umíte vyplnit podací lístek k odeslání doporučeného 
dopisu a poštovní poukázku k odeslání splátky? 

15 38 21 11 10 0 4 1 

3. Víte, jak sepsat žádost o splátkový kalendář/zastavení 
exekuce, jaké dokumenty je třeba doložit, a odeslat ji 
doporučeným dopisem? 

0 4 0 29 14 16 36 1 

4. Víte, jaké jsou Vaše povinnosti v případě schválení 
žádosti o splátkový kalendář a důsledky jeho neplnění? 

1 23 23 23 22 4 4 0 

5. Víte, co je přednostní a co je nepřednostní pohledávka? 1 10 0 37 12 3 37 0 

7. Víte, jak jednat s věřitelem/exekutorem? 0 3 0 22 23 24 27 1 

8. Znáte základní způsoby provedení exekuce, její průběh, 
a základní práva a povinnosti Vaše a exekutora? 

0 3 0 38 20 9 30 0 

9. Víte, co je to osobní bankrot a jaké jsou jeho podmínky? 0 5 4 24 19 21 27 0 

10. Víte, jak předcházet dluhům, jak se nedostat do dluhové 
pasti a rizika vzniku dluhu? 

0 23 16 25 19 2 15 0 

Četnost odpovědi celkem 20 125 77 242 167 80 186 3 

Podíl (n=50) 4,4 % 27,8 % 17,1 % 53,8 % 37,1 % 17,8 % 41,3 % 0,7 % 

Výsledek +23,3 % +36,7 % -19,3 % -40,7 % 

Zdroj: Vstupní dotazník pro CS při zařazení do FaPG; Dotazník pro RT - poradce pro FaPG 

Graf 42 znázorňuje zvýšení/snížení podílu jednotlivých možností odpovědi zástupců této CS po ukončení 

FaPG. U odpovědi „Ano“ došlo k zvýšení o 23 % a „Spíše ano“ o 37 %, naopak snížení o 41 % bylo 

zaznamenáno u odpovědi „Ne“ a o 19 % u odpovědi „Spíše ne“. Z tohoto porovnání vyplývá, že u 60 % 

této CS ke zlepšení úrovně ve FaPG došlo a mají zlepšené postavení na TP. 

Graf 42 - Vyhodnocení úrovně účastníků projektu ve FaPG 

 

Zdroj: Vstupní dotazník pro CS při zařazení do FaPG, Dotazník pro RT - poradce pro FaPG 

Jak již bylo uvedeno v odst. 4.1 Výstupy KA 04, tak valná většina dluhových problémů této CS vzniká 

též z ostychu, obav, či neschopnosti účastníků projektu komunikovat a jednat s druhou stranou, 

ale i omezených možností, neboť někteří účastníci neměli vlastní telefon nebo přístup k internetu. 

Jak znázorňuje Tabulka 27, tak při zařazení do FaPG u otázky č. 6 „Ostýcháte se kontaktovat 

věřitele/exekutora?“ zvolily téměř tři čtvrtiny odpověď „Ano“, oproti tomu odpověď „Ne“ zvolili 

pouze 2 zástupci CS (4 %), a 11 zástupců CS (22 %) si nebylo zcela jistých. 
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Tabulka 27 - Porovnání úrovně CS v oblasti FaPG (otázka č. 6) při zařazením a po ukončení FaPG 

Otázka 
Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Z U Z U Z U Z U 

6. Ostýcháte se kontaktovat věřitele/exekutora? 37 8 4 18 7 18 2 6 

Podíl (n=50) 74 % 16 % 8 % 36 % 14 % 36 % 4 % 12 % 

Výsledek -58,0% +28,0% +22,0% +8,0% 

Zdroj: Vstupní dotazník pro CS při zařazení do FaPG, Dotazník pro RT - poradce pro FaPG 

Z Grafu 43 vyplývá, že po ukončení je výsledkem poskytnutého poradenství ve FaPG zvýšení 

sebevědomí a odbourání ostychu věřitele/exekutora kontaktovat, neboť těch zástupců CS, kteří ostych 

měli (odpověď „Ano“), je po ukončení poradenství ve FaPG o 58 % méně, naopak celkem o 58 % více 

těch, kteří si nejsou zcela jisti (50 %), či nemají ostych vůbec (12 %). 

Graf 43 - Vyhodnocení úrovně účastníků projektu ve FaPG (otázka č. 6) 

 

Zdroj: Vstupní dotazník pro CS při zařazení do FaPG, Dotazník pro RT - poradce pro FaPG 

Plánované cíle, výstupy a výsledky této KA lze považovat za splněné, neboť počet POP odpovídá 

plánované hodnotě 50 osob. Všechny POP získaly kompetence ve FaPG a mají zlepšené postavení 

na TP i ve společnosti. 
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V. Plnění indikátorů projektu 

V tomto projektu byly předem stanovené cílové hodnoty pro tři monitorovací indikátory (MI), které byly 

pro realizátora projektu závazné. Jedná se o MI 60000 - počet podpořených osob projektu, které získaly 

podporu vyšší než 40 hodin, MI 67010 - počet podpořených projektu, které získaly podporu nižší 

než 40 hodin; do podpořených osob projektu se započítává každý účastník projektu, kterému byla 

poskytnuta podpora v rámci KA 03 (IP), a to pouze jednou a bez ohledu na to, kolik podpor obdržel, 

a MI 67001 - kapacita podpořených služeb, která představuje okamžitou kapacitu 2 osoby, které budou 

v dané chvíli obsloužené při individuální práci ve vybudované a provozované Protidluhové poradně. 

Plánovaná cílová hodnota MI 60000 měla dosáhnout hodnoty 5 a MI 67010 hodnoty 345 podpořených 

osob projektu (POP). Dosažené hodnoty indikátorů jsou 6 POP, které v rámci KA 03 získaly podporu 

vyšší než 40 hodin, a 351 POP, které v rámci KA 03 získaly podporu nižší než 40 hodin. Vývoj 

naplňování hodnot obou indikátorů zobrazuje Graf 44. 

Graf 44 - Plnění indikátorů projektu - podpořené osoby (POP) 

 

Zdroj: Příjemce, IS ESF 

Počet POP v MI 67010 stoupal úměrně se zvyšujícím se počtem účastníků, kteří do projektu vstupovali, 

neboť každý z nich podporu v KA 03 obdržel.  Výsledkem je 351 POP, které získaly podporu nižší 

než 40 hodin, tj. o 6 POP více než byla plánovaná cílová hodnota, tedy se jedná o 102 % 

podpořených osob projektu. 

Počet POP v MI 60000 stoupal ve 2. a 3. období, kdy bylo plánované hodnoty dosaženo s výsledkem 

6 POP, které získaly podporu vyšší než 40 hodin, tj. o 1 POP více než byla plánovaná cílová 

hodnota, tedy se jedná o 120 % podpořených osob projektu. 

V lednu 2018 byla vybudována a v únoru 2018 uvedena do provozu Protidluhová poradna s okamžitou 

kapacitou 2 osoby, čímž došlo k 100% naplnění plánované cílové hodnoty MI 67001. Poradna byla 

provozována v SVL „Stovky“ na adrese Chomutovská 2261/2, 434 01 Most, (blok 15) po dobu 35 měsíců. 

Kromě výše uvedených závazných indikátorů projektu byl realizátor povinen vykázat k datu 31. 12. 2020 

hodnoty u dalších 6 MI, které ale nebyly pro něj závazné. Jednalo se o: 

 MI 62500 - Účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti 

Výsledek: Žádný účastník projektu nebyl v rámci své účasti v projektu ani po ukončení účasti 

v projektu (do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu) zapojen do vzdělávání 

či do odborné přípravy. 
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 MI 62600 - Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 

Výsledek: Žádný účastník projektu nezískal v rámci své účasti v projektu ani po ukončení účasti 

v projektu (do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu) potvrzení o kvalifikaci. 

 MI 62800 - Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ 

Výsledek: 1 účastník projektu započítaný do MI 60000, který byl nejen při vstupu do projektu, 

ale zároveň i po ukončení své účasti v projektu (do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti 

v projektu) identifikován jako znevýhodněný účastník, a byl vykazován v indikátoru znevýhodnění 

C/ESF/17 a C/ESF/27. 

 MI 67310 - Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel 

Výsledek: Tento indikátor je s ohledem na zaměření zrealizovaného projektu nerelevantní. 

 MI 67315 - Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel 

Výsledek: Tento indikátor je s ohledem na zaměření zrealizovaného projektu nerelevantní. 

 MI 80500 - Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních). 

Výstup: 1 Závěrečná evaluační zpráva. Vzhledem k tomu, že se jedná o nezávazný MI, není 

realizátor povinen zveřejňovat ji předepsaným způsobem, ale je dostupná na webových stránkách 

projektu https://www.nadeje-m.cz/projekt-bez-dluhu-se-zije-lepe/, záložka Evaluace. 

V průběhu realizace projektu nedošlo k žádným podstatným změnám, které by měly vliv na plnění 

indikátorů. Došlo pouze k třem nepodstatným změnám - jednalo se o změnu v souvislosti se změnou 

sídla realizátora projektu, dále o změnu harmonogramu KA 04 a změnu v rozpočtu. Žádná z těchto 

nepodstatných změn neměla vliv na plnění indikátorů.  
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VI. Přínosy a vedlejší efekty projektu 

6.1 Přínosy projektu 

Přínosy projektu jsou podrobně vyhodnoceny v jednotlivých kapitolách této ZEZ: 

1.2 Přínosy a dopady KA 01 

2.2 Přínosy a dopady KA 02 

3.3 Přínosy a dopady KA 03 

4.3 Přínosy a dopady KA 04 

6.2 Vedlejší efekty projektu 

Z průběžných pracovních a konzultačních schůzek s realizačním týmem vyplynulo, že v průběhu realizace 

projektu se však vyskytovaly vedlejší efekty, které do určité míry ztěžovaly dosahování cílů, lepších 

výsledků a vyšší míry dopadů projektu na CS. Jednalo se především o: 

1. Chybějící dokumenty a nevědomost o svých dluzích/exekucích - účastníci projektu často neměli 

potřebné dokumenty k danému problému, buď chyběly zcela, nebo nebyly kompletní, neměli 

povědomí o svých dluzích/exekucích. Všem účastníkům projektu byla nabízena pomoc formou 

doprovodu na příslušné úřady, instituce či organizace, kde lze potřebné dokumenty či výpisy 

dluhů/exekucí získat; ne všichni však tuto nabídku využili; většinou ji využili právě a jen ti, kteří chtěli 

problém opravdu (vy)řešit, nebo ti, kteří nevěděli, jak o dokumenty požádat, kde je získat, ostýchali se 

nebo měli větší či menší pocit studu. Vzhledem k tomu, že získání těchto výpisů je vesměs 

zpoplatněno, byl dalším problémem i nedostatek finančních prostředků na jejich zaplacení.  

2. Obavy ze vstupu na legální TP - přes veškerou snahu osobních poradců vysvětlit účastníkům projektu 

(nezaměstnaní, osoby neaktivní ostatní), co znamenají pojmy přednostní pohledávka, nepřednostní 

pohledávka, nezabavitelné minimum, se bohužel stále mnozí z nich mylně domnívali, že pokud 

nastoupí do zaměstnání, že jim exekutoři všechny příjmy zabaví a žádné finanční prostředky stejně 

mít nebudou, takže je zbytečné do práce chodit, aby měli na dluhy. Těmto účastníkům byly nejasnosti 

názorně vysvětleny, popř. byli doporučeni do KA 04 - FaPG. 

3. Změna kontaktních údajů a pobytu CS - udržení kontaktu s účastníkem projektu byl stále velkým 

problémem; účastníci projektu telefon nezvedali, nereagovali na textové zprávy, uvedené telefonní 

číslo bylo nedostupné či neexistovalo, nebo docházelo ke změně bydliště (adresa, na které se 

zdržovali). Z těchto důvodu bylo též obtížné získávat zpětnou vazbu od CS a zaznamenat výsledek 

práce osobních poradců. Účastníci projektu byli proto vyzýváni k tomu, aby veškeré změny důležitých 

kontaktních údajů vždy v poradně oznámili či předali informaci o výsledku řešení problému. Mnohdy 

se též stávalo, že mnozí účastníci projektu se na sjednanou schůzku do poradny nedostavili, 

bez ohledu na to, zda problém byl či nebyl vyřešen, a tak nastával problém, obzvláště v těch 

případech, kdy zástupce CS změnil své bydliště, kontaktní telefon apod. Tím docházelo ke ztrátě 

kontaktu s účastníkem projektu a omezení možností získávat zpětnou vazbu. 

4. Účastníci projektu, kteří byli odkázáni na příslušnou organizaci k sepsání a podání návrhu 

na oddlužení, poradnu neinformovali o výsledku jejich zájmu o insolvenci, dokonce někteří z nich 

nabízený doprovod odmítli a doporučenou organizaci nenavštívili, či poradně není k datu ukončení 

realizace projektu o tom nic známo. Z tohoto důvodu byla navázána spolupráce s NNO Diakonie ČCE 

- Středisko sociální pomoci v Mostě, a Oblastní charita Most, s nimiž si osobní poradci potřebné 

informace o postupu insolvence vzájemně vyměňovali, a to do té míry, aby byla zároveň dodržena 

ustanovení platných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. 

5. Zásah vyšší moci - v posledních dvou obdobích realizace projektu, tzn. v 5. a 6. MO, došlo z důvodu 

vyhlášení nouzového stavu vládou ČR k omezení volného pohybu osob v důsledku pandemie 

koronaviru COVID-19 a jeho dalšího šíření. Příjemce podpory postupoval dle aktuálně platných 
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opatření vlády ČR a v souladu se stanovenou výjimkou dle pravidel vydaných ŘO pro realizaci aktivit 

a způsobilost výdajů ve výjimečné situaci. V důsledku toho byla ztížena realizace KA 01 (oslovení 

a motivace CS ke vstupu do projektu), kdy nebylo možné při terénní práci zástupce CS kontaktovat 

přímo, a poradci se tak museli omezit pouze na roznášení letáků do schránek bytových domů. 

Realizace KA 03 byla ztížena z důvodu nezbytného omezení provozu poradny na poskytování 

poradenství pouze telefonickou formou, což bylo pro poradce velice náročné, neboť ne vždy se jim 

podařilo zástupce CS na telefonu zastihnout. Formou osobní návštěvy v poradně bylo poradenství 

poskytováno jen pro objednané, nebo jen v nezbytně nutných případech, a to za dodržování 

zpřísněných hygienických opatření. Osobní poradci byli v poradně přítomni denně po celou provozní 

dobu jak pro potřeby stávajících účastníků projektu, tak i případných nových zájemců o projekt, kteří 

v tomto tíživém období hledali jakoukoliv odbornou pomoc. Realizace KA 04 pak nadále probíhala 

formou osobní návštěvy zástupce CS v poradně za dodržení zpřísněných hygienických opatření tak, 

aby se zástupci CS v poradně nesetkávali. Pro účely zajištění provozu poradny realizátor projektu 

vydal interní směrnici týkající se protiepidemických opatření, která byla průběžně v souladu 

s vyhlášeními vlády ČR a pravidly ŘO aktualizována vydáním dodatků. V souvislosti s postupným 

uvolňováním vydaných opatření pak poradenství v rámci KA 03 probíhalo v obou obdobích částečně 

osobně a již v menší míře i telefonicky (do 30. 06. 2020, a do 31. 12. 2020), a to s ohledem na potřeby 

zástupců CS a jejich psychický a zdravotní stav - u některých zástupců CS panovaly i nadále obavy 

z kontaktu s okolím a z nakažení koronavirem, a v souladu se stanovenou výjimkou dle pravidel 

vydaných ŘO pro realizaci aktivit a způsobilost výdajů ve výjimečné situaci v platném znění. 

Tato omezení do jisté míry negativně ovlivnila především udržení kontaktu se stávajícími účastníky 

projektu, získávání nových zástupců CS k účasti v projektu a dosažení vyšší míry konkrétních 

pozitivních dopadů projektu.  
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VII. Relevance cílů projektu 

Hlavním cílem projektu bylo podpořit osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, 

žijící ve městě Most, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách "Stovky", M. G. Dobnera, 

K. H. Borovského, Javorová a U Věžových domů, ale i v ostatních sociálním vyloučením ohrožených 

lokalitách a prostředí města Mostu, které potřebují podporu a pomoc při řešení jejich zadluženosti 

za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce, s důrazem na individuální přístup 

ke každému jedinci s cílem ho plně zapojit do sociálního, ekonomického i kulturního života společnosti, 

a umožnit mu překonat dluhové problémy a ekonomickou nestabilitu. 

Cíle projektu byly naplňovány prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit. Pro účely evaluace 

byly stěžejní KA 03 a KA 04. V KA 03 byl zásadní jak počet podpořených osob, tak i počet zástupců CS, 

u kterých došlo ke změně, a v KA 04 byl zásadní počet podpořených osob, které mají zlepšené postavení 

na TP i ve společnosti díky získání kompetencí ve FaPG. Během realizace projektu bylo v rámci KA 03 

podpořeno 357 osob, tedy o 7 více než se projekt zavazoval, a v rámci KA 04 bylo v rozsahu 

16 hodin/1 osoba podpořeno plánovaných 50 osob, tedy lze konstatovat, že došlo k úspěšnému splnění 

tohoto projektového cíle. Celkově došlo ke změně u více než poloviny z celkového počtu účastníků 

projektu, díky dopadům vedoucích ke snížení počtu zadlužených osob či dopadům vedoucích ke zvýšení 

počtu osob, které mají zlepšené postavení na TP i ve společnosti, nebo obojí současně, tedy tento hlavní 

cíl lze považovat za splněný. 

V Tabulce 28 je uveden celkový přehled, ve kterém jsou uvedeny plánované a dosažené hodnoty cílů 

projektu. Přes všechny překážky, které do jisté míry ovlivnily dosažení vyšší míry konkrétních pozitivních 

dopadů a přínosů projektu na CS, podařilo se díky velkému úsilí celého RT všechny předem stanovené 

cíle a cílové hodnoty MI 60000, 67001 a 67010 splnit, resp. překročit. 

Tabulka 28 - Celkový přehled plnění cílů projektu k 31. 12. 2020 

KA MI Cíl 
Plán 

Cílová hodnota 
Dosažená 
hodnota  

Míra plnění 
Splněno 

 

01  

1. Oslovit min. 500 potencionálních zástupců cílové 
skupiny (CS) ke vstupu do projektu. 

500 530 106 %  

2. Zapojit min. 350 zástupců CS do projektu. 350 357 102 %  

02 67001 

Vybudovat v SVL „Stovky“ protidluhovou poradnu za cenu 
v místě a čase obvyklou s okamžitou kapacitou 2 osoby. 

2 2 100 %  

Provozovat v SVL „Stovky“ protidluhovou poradnu 
s okamžitou kapacitou 2 osoby. 

2/35 měsíců 2/35 měsíců 100 %  

03 

 
1. Zařadit do projektu min. 350 zástupců CS a uzavřít 

s nimi relevantní projektovou dokumentaci. 
350 357 102 %  

67010 
60000 

2. Poskytnout min. 350 účastníkům projektu IP, z toho: 
- s podporou nižší než 40 hodin min. 345 osobám, 
- s podporou vyšší než 40 hodin min. 5 osobám. 

345 
5 

351 
6 

102 % 
120 % 

 

 
 

 3. Doporučit min. 50 účastníků projektu do KA 04 (FaPG). 50 59 118 %  

04  

1. Zařadit do KA 04 min. 50 účastníků projektu na základě 
doporučení osobních poradců (KA 03). 

50 50 100 %  

2. Poskytnout min. 50 účastníkům projektu podporu 
v rozsahu 16 hodin na 1 účastníka v oblasti finanční 
a právní gramotnosti a tím zvýšit jejich kompetence. 

50 účastníků 
á 16 hodin 

50 účastníků 
á 16 hodin 

100 %  

Zdroj: Příjemce, IS ESF 

Všechny klíčové aktivity proběhly v souladu s harmonogramem projektu a schválenou 

nepodstatnou změnou v harmonogramu realizace KA 04. V průběhu realizace nedošlo k žádným 

podstatným změnám, které by měly vliv jak na plnění indikátorů, tak na plnění plánovaných 

výstupů, výsledků a cílů projektu. 
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