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Rok 2020 je pro Sociální poradnu Kamenná třetím a zároveň posledním rokem,
kdy je tato služba realizována v rámci projektu „Poradíme Vám“, financovaného
z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. S blížícím
se koncem projektu je a bude spojeno mnoho aktivit, tou zásadní bude
hodnocení plnění stanovených norem.

„Statistické okénko“ v oblasti oddlužení za rok 2019
V roce 2019 sociální pracovnice zpracovaly a odeslaly celkem 129 návrhů na
povolení oddlužení. Do 31. 5. 2019, tedy podle původního znění zákona, bylo
odesláno 35 návrhů na povolení oddlužení. V tomto případě využilo služeb
poradny 21 mužů, 11 žen a 3 manželské páry. Do 31. 5. 2019 bylo úspěšně
schváleno 31 návrhů, 2 návrhy byly zamítnuty pro neschopnost plnění
podmínek zákona a 2 klienti stále na rozhodnutí soudu čekají.
Dne 1. 6. 2019 vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona, která zmírnila
podmínky pro dlužníky a zvýhodnila osoby pobírající starobní a invalidní
důchod. Od 1. 6. 2019 bylo zpracováno a odesláno celkem 95 návrhů na
povolení oddlužení. Možnost oddlužit se po novele zákona využilo 37 mužů, 41
žen, 6 seniorů starších 64 let, z toho 2 manželské páry, a 11 manželských párů
do 64 let věku. Od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019 bylo úspěšně schváleno 17
návrhů, 1 návrh byl zamítnut pro neschopnost plnění podmínek zákona a 77
klientů na rozhodnutí soudu stále čeká.
Insolvenční řízení zpravidla trvá 4 – 8 měsíců.

Vzdělávání pracovnic poradny
Ani v předvánočním čase sociální pracovnice nezahálely a účastnily se
vzdělávacích kurzů a besed na téma:
Úvod do poradenství ve věci svéprávnosti a opatrovnictví u zletilých
fyzických osob,
„Mikulášská beseda“ s insolvenčním samosoudcem Krajského soudu v
Ústí nad Labem Mgr. Jáchymem Oswaldem.
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Živé vysílání v rádiu
Také v roce 2020 budou probíhat pravidelné živé vstupy v rádiu Český rozhlas
Sever. V současné době sociální pracovnice spolu s dalšími kolegyněmi a
produkční rádia pracují na časovém harmonogramu vysílání a tématech, o
kterých se bude hovořit.
První letošní vysílání se uskuteční v pátek 24. 1. 2020 od 11:10 do 11:40 hod.
Bc. Lucie Pastýříková, DiS., bude s moderátorkou hovořit o možnostech
zastupování osob, které mají omezenou schopnost právně jednat z důvodu
věku či zhoršeného zdravotního stavu.
Rádio Český rozhlas Sever vysílá pro Ústecký kraj na frekvenci 103,1 FM.

Přednášková činnost
Také letos bude sociální poradna zajišťovat lektorskou činnost zaměřenou na
dluhovou problematiku pro Magistrát města Chomutov, Odbor sociálních věcí,
a to pro účely realizace projektu, který má odbor ve své kompetenci.
V současné době sociální pracovnice usilovně pracují na dalších tématech.
Lednová přednáška se uskuteční ve středu 22. 1. 2020 v prostorách sociální
poradny.
Ve čtvrtek 23. 1. 2020 bude zahájen další cyklus přednášek pro osoby ve
výkonu trestu ve Věznici Všehrdy.
V pondělí 27. 1. 2020 bude zahájena přednášková činnost zaměřená na
dluhovou problematiku v jednotlivých skupinách Klubu seniorů a dále pro
všechny zaměstnance organizace.

Těšíme se na další spolupráci nejen s klienty, ale také se zástupci subjektů
zabývajících se (nejen) dluhovou problematikou a působícími nejen na
Chomutovsku.
P.S.: … a možná přijde i konference 😊
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