
Praktické kurzy pro 
práci se zadluženými 
klienty

Nabídka kurzů a seminářů

Akreditovaný kurz pro pomáhající

profese, obce a úřady




Akreditace   MPSV

Rozsah   3 x 8 hod.

Lektorka   Barbara Halířová

Cena   4.790 Kč / os.



Součástí kurzu je část teoretická a zej-

ména kazuistická, kde si prohloubíte 
zkušenosti a natrénujete dovednosti.

Dozvíte se, jaké zcela konkrétní kroky 

a postupy zvolit (nejen ve fázi exekuce).




akreditovaný Kazuistický seminář: 
Proces oddlužení a jeho dopady na 
život klienta



Akreditace   MPSV

Rozsah   1 x 8 hod.

Lektorka   Barbara Halířová

Cena   15.900 Kč / seminář



Získáte komplexní přístup k řešení 
klientova předlužení, i po povolení 
oddlužení. Probíráme aktuální kazuistiky. 
Naučíte se prioritizovat dohodnuté kroky 
spolupráce.


Úvod do dluhové 

problematiky



Akreditace   MPSV

Rozsah   1 x 8 hod.

Lektorka   Michaela Vrbová

Cena   1.990 Kč / os.



Seznámíme vás se základním kon-

textem předlužení osob (terminologie, 
mimosoudní vymáhání, využití 
Finančního arbitra, dluhy vůči státu). 
Naučíte se velmi důležitý základ pro 
orientaci v problematice.

Průvodce světem dluhů

pro zaměstnavatele



Rozsah   3 hod.

Lektorka   Barbara Halířová

Cena   15.500 Kč / seminář



Seminář je určen manažerům, tým 
lídrům, HR a PR oddělením nebo právním 
zástupcům firem. V jednoduchých 
krocích vám představíme celý vymáhací 
proces a konkrétní možnosti pomoci  
v jednotlivých fázích a situacích.




Průvodce světem dluhů

pro zaměstnance



Rozsah   3 hod.

Lektorka   Barbara Halířová

Cena   15.500 Kč / seminář



Seminář je určen pro zaměstnance, 
kteří chtějí poznat, jak nejlépe předejít 
nadměrnému zadlužení nebo jak ho 
posléze zvládnout a kde získat 
podporu.

„ Doporučila bych všem 
zaměstnancům. Nejlepší 

školení, jaké jsem za 
poslední dobu absolvovala.“



— zaměstnankyně firmy 
Dormer Pramet

Více informací o našich kurzech zde: www.institut-predluzeni.cz/sluzby/vzdelavani/

Termíny a přihlášení zde

NOVÝ TERMÍN:  16. září 2021 !

https://www.institut-predluzeni.cz/sluzby/vzdelavani/
http://www.institut-predluzeni.cz/sluzby/vzdelavani/registrace/


Barbara Halířová — dotazy k obsahu kurzu 

E   bara@institut-predluzeni.cz

M +420 608 366 126


Gabriela Vondrušová — dotazy k organizaci

E  gabriela@institut-predluzeni.cz

M +420 605 482 223

Institut prevence a řešení předlužení, z.ú. / 
Jičínská 226, 130 00 Praha 3 / IČ 07753268



reference

„ Děkujeme za 

skvělé školení. Mělo to 


drive, nabité užitečnými infor-

macemi s dobrými příklady. 

Jasný kontext a linka.”



— Přestupní stanice



„ Školení bylo skvělé, 

kurz jekoncipován prakticky


a je znát, že lektorka má dlouhodobé 
zkušenosti v této oblasti. Obzvlášť 

jsme ocenili možnosti praktických 


nácviků přímo během kurzu.”



— Michaela Cinová, provozní ředitelka

organizace Romodrom




„ Výborné školení, 

užitečné snad pro každého. 
Využiji v běžném životě.“



— zaměstnanec firmy 

Dormer Pramet

proč vzdělání od nás? 

Na dluhovou problematiku

se specializujeme

Díky tomu můžeme jít opravdu do 
hloubky. Podílíme se také na vzniku 
zákonů a jiných právních předpisů.

Učíme praktické věci

Zaměřujeme se na praktické využití 
získaných znalostí a informací

v profesním či osobním životě.

Máme dlouholeté zkušenosti

Naší výhodou jsou zkušenosti v oblasti 
dluhového poradenství v neziskové 
sféře, ale i soukromé a veřejné.

Termíny a přihlášení zde

http://www.institut-predluzeni.cz/sluzby/vzdelavani/registrace/

