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Občanskou poradnu v Říčanech ani COVID nezastaví
Covidová 2. vlna nám rozhodně vítr z plachet nevzala. Naopak ukázala, jak pružný a odolný tým máme. Poradna
v letních měsících fungovala v prázdninovém režimu (otevřeno 2 dny v týdnu), ostatní dny byli poradci na telefonu, emailu či v terénu, dále pak v běžném provozu 4 dny v týdnu. Opatření Covid se nás na podzim dotkla, jen
co se týká hygienických opatření - desinfekce, štíty, roušky a čistička vzduchu. I přes karantény a izolace některých našich členů se provoz omezil jen minimálně a klientů bylo stále dostatek (viz
dále statistiky). Od července jsme do našeho týmu přijali novou kolegyni Bc. Dagmar Měchurovou, která působí především v OP Benešov.
Nejenom pro dluhové klienty máme doplňkovou, velmi žádanou službu, a to pomoc z potravinové banky. Tato služba je určena klientům v těžké finanční situaci. Spolupracujeme s Potravinovou bankou a potravinové balíčky si klienti buď vyzvednou u nás nebo jsme schopni je distribuovat do domácností.

Statistická data za rok 2020
DLUHY v Občanské poradně Říčany
V OP Říčany bylo v roce 2020 celkem 220 klientů, z toho jsme s 92 řešili téma dluhů - rodinný rozpočet, exekuce, možnost insolvence. V rámci projektu jsme s 31 klienty pracovali dlouhodobě
(nad 40 hodin), s dalšími 61 pak do 40 hodin.
EXEKUCE na Říčansku 2019
Z 51 789 osob nad 15 let v regionu je 2 606 osob v exekuci. Podíl osob v exekuci: 5,03 % .
Celkový počet exekucí - 13 450. Průměrný počet exekucí na osobu 5,2. Věkové rozmezí: 18 - 29 let
10 %, 65+ 8 %. 38 % osob má 3 -9 exekucí, 33 % osob jednu exekuci.
Zdroj: www.mapaexekuci.cz
ODDLUŽENÍ v Občanské poradně Říčany
V roce 2020 jsme v poradně 23 klientům úspěšně podali návrh na oddlužení. V průměru schválení
návrhu na oddlužení trvá 4 - 6 měsíců od podání návrhu. Není ale výjimkou kratší rozhodnutí soudu a zahájení insolvenčního procesu. Velkým problémem dlužníků je skutečnost, že nemají k dispozici podklady potřebné pro vypracování návrhu a to jsou rozsudky soudu, rozhodnutí exekutorů
apod. Jejich získání neúměrně prodlužuje úspěšné podání k soudu.

Realizováno v rámci projektu: „Cesta z dluhů na Říčansku II.“ díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011916 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.
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Aktuality z insolvence
Dlužníci nyní mohou v souvislosti s omezeními či zákazy činnosti přicházet o své příjmy a je ohrožené plnění
splátkového kalendáře stanoveného v insolvenčním řízení. Tato skutečnost může zmařit proces oddlužení a ještě zhoršit sociální situaci. Z důvodu mimořádné finanční situace je možné i nutné žádat snížení výše měsíční
splátky či přerušení splácení splátek splátkového kalendáře v insolvenčním řízení. Je nutné se obrátit
s příslušnou žádostí na insolvenční soud. Obsah a forma žádosti se ale liší podle toho, zda soud o úpadku rozhodl před 31. 5. 2019 (tj. před oddlužovací novelou) nebo po 1. 6. 2019 (tj. po novele). V prvním případě bude
dlužník žádat o změnu usnesení o schválení oddlužení. V druhém případě bude dlužník žádat o stanovení jiné
výše měsíčních splátek, či o přerušení průběhu oddlužení. Vzory žádostí a pokyny k vyplnění jsou na webových
stránkách https://insolvence.justice.cz/zmeny-splatkoveho-kalendare-v-nouzovem-stavu/,
http://insolvence.justice.cz/oddluzeni/#koronavirus-vzory. Podrobnosti k těmto informacích sdělí poradci občanské poradny.
Od 1. července 2020 je účinné nařízení vlády měnící parametry výpočtového
vzorce pro srážky ze mzdy a to i pro případy exekucí a insolvence. Výsledná částka, osobám v exekuci nebo insolvenci, zahrnuje nejen základní nezabavitelnou
částku ve výši 7 772 Kč, ale také část ze zbývající mzdy. Nezabavitelná částka se
zvýšila na tři čtvrtiny součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení. Zvýšená je část nezabavitelné částky za vyživovanou osobu na
jednu třetinu. Hranice, od které se sráží zbytek mzdy, činí pro bezdětného dlužníka 28 496 Kč. Dlužníkům s minimální mzdou (13 391 Kč čistého), přednostní exekucí a jedním dítětem bude
nově ponecháno 11 373 Kč. Při nepřednostní exekuci pak 12 382 Kč. Kalkulačka splátek a metodiky výpočtu je
na https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/ .

Bezplatné, nestranné, nezávislé a důvěrné dluhové poradenství
Nabízíme:
 pomoc se zmapováním a vyhodnocením celé dluhové situace, podáním návrhů na oddlužení
 sepsání a podání návrhu na oddlužení, sestavení potřebných příloh na základě akreditace Ministerstva
spravedlnosti ČR
KONTAKT NA OBJEDNÁNÍ
312 315 284, 721 516 274
poradnaricany@cestaintegrace.cz
www.cestaintegrace.cz

Finančně podporují

PROVOZNÍ DOBA OBČANSKÉ PORADNY
Pracoviště Říčany, Masarykovo nám. 6
Po, St - 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Út, Čt- na objednání a v terénu

Provozuje

