
Kurz je prakticky zaměřený na dluhové poradenství. Jeho součástí je 
nejen část teoretická, ale zejména kazuistická, kde účastníci nejlépe 
využijí a natrénují získané dovednosti. Dozvíte se, co můžete jako 
pracovníci v jednotlivých službách udělat pro klienta, který má dluhy  
(nejen ve fázi exekuce), a jaké zcela konkrétní kroky a postupy zvolit.

 

 


Díky dlouholetým zkušenostem s terénní prací i systémovými změnami 
vás provedeme problematikou prakticky a komplexně. 

3denní kurz

Práce se zadluženým klientem
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M +420 605 482 223
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TERMÍN: 8. — 10. 2. 2023

PŘIHLÁSIT ZDE

akreditovaný kurz pro 
pomáhající profese, 

obce a úřady

“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




Akreditace

Rozsah

Kapacita 

Lektorka 

Cena 

 




MPSV

3 x 8 hodin

max. 12 osob

Barbara Halířová

4.790 Kč / osoba





Registrace

Na kurz můžete přihlásit jednotlivce i celou 
organizaci (cena pro skupinu je pak nižší).


„ Užitečný kurz, 
vyčerpávající. Praktické 

zkušenosti lektorky, které 
využiji v práci.“ 



— dluhová poradkyně 
organizace Romodrom Zaregistrovat se můžete na:

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


www.institut-predluzeni.cz/sluzby/vzdelavani/

s k u t e č n ě  
praktický  
k u r z !  

KURZ JE URČEN SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKŮM
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1. DEN

VYMÁHACÍ PROCES A EXEKUCE — 
ZÁKLADY PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

2. DEN

INSOLVENCE — ZÁKLADY PRO 
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

3. DEN

KAZUISTIKY

proč vzdělání od nás? 

obsah semináře

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.

kazuistická práce s příčinami 
zadlužení a prioritou hodnot,

kazuistická cvičení — práce 

s exekucí,

kazuistická cvičení — kdy se 
insolvence vyplatí a kdy ne.

představení aktuální situace 
osobních bankrotů v ČR — mapa 
bankrotů a její využití v praxi,

novela insolvenčního zákona — 
(vstupní) podmínky a proces 
oddlužení,

dopady procesu oddlužení na 
klienta a jeho rodinu,

základní způsoby, jak se pracovník 
může zapojit do procesu podpory  
a zajištění možné stability klienta  
v oddlužení,

praktiky a nebezpečí komerčních 
oddlužovacích společností.


představení aktuální situace 
předlužení a exekucí v ČR – mapa 
exekucí a její využití v praxi,

jak se orientovat ve vymáhacím 
procesu,

jak se dohodnout s věřitelem 
nebo dosáhnout smírčího řešení 
před žalobou ze strany věřitele,

práva a možnosti obrany klienta 
v soudním řízení,

práva a možnosti klienta 

v exekučním řízení,

index odpovědného úvěrování 

a jeho využití v praxi.
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