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Spolupráce ASZ s Olomouckým krajem

Memorandum o spolupráci OK – ASZ 09/2019

Projekt ASZ - „Agentura pro sociální začleňování jako 

inovační aktér politiky sociálního začleňování“

Krajská platforma pro sociální začleňování pod záštitou 

náměstka pro sociální věci



Krajská platforma pro sociální začleňování

Vznik regionálního 

centra pro podporu 

sociálního 

podnikání

Podpora dluhového 

poradenství

Platforma 

dostupného a 

sociálního bydlení 

Olomouckého kraje

Podpora inovací v 

sociálních službách 

(komunitní práce, 

mimoškolní kluby …)

Podpora 

mezioborové 

spolupráce

Spolupráce s 

odborníky



Klíčové téma spolupráce: dostupnost dluhového poradenství

Co znamená v praxi “dluhové poradenství” a co konkrétně by měl 

kraj podporovat, když chce k němu svým občanům zabezpečit přístup?

→ Které služby se věnují problematice předlužení?

→ Jak? Jakými intervencemi na problémy předlužení reagují?

→ V jakém rozsahu se problematice předlužení věnují? Jaká je jejich 

kapacita?

→ Jaké je územní pokrytí jednotlivými službami?

→ V jaké situaci se nacházejí klienti služeb s problémy s předlužením?

→ Jaký je rozdíl mezi těmi službami, které mají akreditaci k podání 

insolvenčních návrhů a těmi, které ne?

→ Jaká je spolupráce mezi službami a obcemi/krajem? A jaká mezi 

sociálními službami bez akreditace k podání insolvenčního návrhu a 

akreditovanými dluhovými poradnami?

→ Odkud pracovníci služeb čerpají své znalosti v dluhové problematice?

→ Jak by mohl kraj podporovat služby a poradenství v oblasti předlužení?



Sonda do poradenství týkajícího se problémů s předlužením v OK

• Spolupráce ASZ a KÚ OLK

• Konzultace s odborníky v dluhové problematice

• Dotazník na platformě Microsoft Forms

• Rozeslání dotazníku odborem sociálních věcí kraje

• Telefonická podpora při vyplňování ASZ

• Respondenti: sociální služby a dluhové poradny mimo síť sociálních 

služeb

• Odkaz na dotazník

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DpfIngjhC0k26qcuNT1ei6EML8KxFrElPtGJXjtjVSwtUQ0ZNOUdCSEpCR1oyQlc1RTRDVVVTMFRVNy4u%26Token%3D1ba17acca22a4e5ea14b266e623003ca


Intervence v oblasti předlužení dle druhů sociálních služeb

Název služby celkový počet odpovědělo

% kolik 

odpovědělo 

služeb

počet služeb 

které řeší 

předlužení

% kolik služeb řeší 

předlužení

Azylový dům 20 7 35% 7 100%

Dům na půl cesty 1 1 100% 1 100%

Noclehárny 8 5 63% 5 100%

Služba následné péče 2 2 100% 2 100%

Sociální rehabilitace 21 6 29% 6 100%

SAS pro rodiny s dětmi 20 16 80% 13 81%

Nízkoprahová denní centra 8 5 63% 4 80%

NZDM 14 2 14% 1 50%

Domovy se zvláštním režimem 21 11 52% 5 45%

Terénní programy 14 11 79% 5 45%

Odborné sociální poradenství 37 27 73% 11 41%

Domovy pro seniory 35 25 71% 10 40%

Chráněné bydlení 14 7 50% 2 29%

Domovy pro osoby se ZP 10 10 100% 2 20%

Osobní asistence 14 10 71% 2 20%

Centrum denních služeb 6 6 100% 0 0%

Denní stacionáře 16 7 44% 0 0%

Intervenční centra 1 1 100% 0 0%

Odlehčovací služba 12 4 33% 0 0%

Pečovatelská služba 38 7 18% 0 0%

Ranná péče 4 3 75% 0 0%

SAS pro seniory 13 5 38% 0 0%

Celkem 329 178 54% 76 43%



Služby, které řeší předlužení

Název služby
Podíl pracovního času 

věnovaného předlužení

% počet klientů, s kt. 

řeší předlužení

Odborné sociální poradenství 60-70% 70%

Terénní programy 50-60% 51%

SAS pro rodiny s dětmi 30-40% 45%

Služba následné péče 20-30% 63%

Azylové domy 10-20% 47%

Domovy pro osoby se ZP 0-10% 4%

Dům na půl cesty 0-10% 10%

Sociální rehabilitace 0-10% 11%

Domov se zvláštním režimem 10% 12%

Nízkoprahová centra 10% 7%



Příklad propojování různých dat

ORP podíl osob v exekuci odpovědělo zabývá se dluhy

Přerov 9,37 37 15

Šumperk 9,14 23 12

Prostějov 7,1 36 11

Olomouc 6,78 49 22

Konice 6,53 8 2

Jeseník 6,49 25 15

Mohelnice 6,41 4 0

Uničov 6,34 8 3

Hranice 5,82 8 4

Zábřeh 5,68 2 0

Štemberk 5,5 6 6

Litovel 4,92 8 3

Lipník n/ B 4,48 3 1





Spolupráce s obcemi a s krajem



Kraj:

• metodická činnost

• konzultace při řešení konkrétních 

situací

• případová spolupráce, komunitní 

setkání

• finanční podpora

• spolupráce se sociálním odborem

• účast na vzdělávání pořádaném 

krajem

• informování kraje o činnosti 

organizace

• oslovení krajem k realizaci 

vzdělávání (finanční a dluhová 

gramotnost)

Obce:

• obec zprostředkovává kontakt 

na službu pro své občany

• spolupráce s OSPOD - účast 

na případových konferencích

• obec zajišťuje prostor 

pro poskytování 

dluhového poradenství

• účast na dluhových platformách

• spolupráce při zjišťování 

závazků vůči obci a 

nastavování splátkových kalendářů

• Spolupráce 

s veřejným opatrovníkem

• vzájemná informovanost











Průběžné závěry a další otázky

Ze sondy mezi službami v 

Olomouckém kraji vyplývá, že:

 problémy předlužených klientů 

řeší přibližně 2/3 druhů 

sociálních služeb

 odborné sociální poradny a 

terénní programy řešení dluhů 

věnují více než polovinu 

pracovního času, dluhové 

intervence tvoří také 

významnou součást práce SAS 

pro rodiny s dětmi

 nejžádanější okruhy ze strany 

služeb pro další aktivity kraje 

jsou vzdělávání, síťování a 

zajištění financování

Jaký je funkční poměr 

podpory specializovaným dluhovým 

poradnám a základním dluhovým 

intervencím napříč sociálními 

službami?

Co jsou základní 

dluhové intervence? Jaká jsou 

definiční kritéria 

specializovaného dluhového 

poradenství?

Jak nastavit v rámci kraje funkční 

síť dluhového poradenství, 

se zohledněním všech, kteří se mu 

do nějaké míry věnují?



DĚKUJEME ZA POZORNOST

a těšíme se na odpolední diskuzi

Kontakty: ester.lomova@mmr.cz a veronika.zakova@mmr.cz

mailto:ester.lomova@mmr.cz
mailto:veronika.zakova@mmr.cz

