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ANOTACE

V roce 2017 jsme zaregistrovali a rozvíjíme novou sociální službu – „Odborné sociální poradenství“ zaměřenou na osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí
ji řešit vlastními silami – tj. osoby v krizi, zejména senioři a osoby se zdravotním postižením - dle Zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách.
Rozvoj této služby významně přispěje ke zvyšování kompetencí a samostatnosti těchto osob, a to
zvyšováním komplexnosti, dostupnosti a kapacity služeb, které v současné době v Karlovarském kraji
nejsou poskytovány v potřebné míře – právní poradenství, dluhové poradenství, uplatňování práv a
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Služby budou poskytovány v přirozeném
prostředí osob, zejména v menších městech a obcích Karlovarského kraje.
V rámci propojení s již poskytovanými službami v Karlovarském kraji a úzké spolupráci se státním
i s neziskovým sektorem bude vytvořena komplexní nabídka sociálních služeb, které pomohou řešit
krizové životní situace osob v krizi, především seniorů a osob se zdravotním postižením.

II.

KOMU BUDE SLUŽBA SLOUŽIT

1. Osobám, které se ocitly v krizi, tj. v situaci, kterou nemohou nebo neumějí řešit vlastními silami.
2. Věková kategorie: osoby starší 18 let
senioři – osoby nad 60 let věku
osoby se zdravotním postižením a osoby o seniory nebo osoby se zdravotním
postižením pečující – nad 18 let věku
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Odůvodnění:
Služba je určena pro osoby, které mají skutečný zájem svoji nepříznivou situaci změnit, není určena pro
tzv. „chronické neplatiče a dlužníky“.
Z praxe máme zjištěno, že až 50 % klientů jsou lidé nad 50 let věku – často např. rodiče, kteří se snažili
za svého aktivního života pomoci svým dětem, zadlužili se a své dluhy si přinesli až do důchodu, kdy
ztratili možnost tyto své závazky dále hradit. Častým mezníkem v životě našich klientů je také náhlá
ztráta zaměstnání, náhlé onemocnění, invalidita, úmrtí partnera, …

III.

AKTIVITY – činnosti vedoucí k cíli
Aktivity
 Poskytování právního, dluhového a podpůrného poradenství v přirozeném prostředí
klientů
 Terénní komunitní práce s osobami v krizi, se seniory a zdravotně postiženými,
s rodinami seniorů a zdravotně postižených
 Organizování kurzů a seminářů pro klienty a jejich rodiny
OKRUHY POSKYTOVANÉHO PORADENSTVÍ:
1. Dluhového poradenství:
 oddlužení – pomoc při vyhotovení Návrhů na oddlužení
 konsolidace úvěrů
 finanční gramotnost – kurzy, semináře
 vytváření osobních a rodinných rozpočtů
 poradenství při exekuci
2. Právní poradenství:
 sociální dávky a důchody
3. Podpůrné poradenství:
 pořádání jedno i vícedenních kurzů a seminářů týkajících se výše
zmíněné problematiky, zdravotní a osobnostní problematiky
 poradenství pro pozůstalé
 pomoc při nalezení a rozvíjení zájmových aktivit klienta, podpora
klienta v návštěvě přátel, klubů, zájmových setkání,…
 pomoc při orientaci klienta v navazujících službách – sociální
odbory, Úřady práce, ČSSZ, lékaři, zdravotnické pomůcky, …
ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ:
Bezplatnost - Přirozenost prostředí - Mlčenlivost a diskrétnost - Odbornost pracovníků
společnosti

cíl 2.

Rozšíření spolupráce s pracovníky státní správy, zařízeními pro seniory a ostatními
zainteresovanými subjekty:
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Aktivity:
 V rámci realizace služby se předpokládá úzká spolupráce a komunikace především se
starosty a sociálními pracovníky sociálních odborů měst a obcí Karlovarského kraje,
spolky a kluby pro seniory, se sdruženími pro zdravotně postižené, jinými neziskovými
organizacemi,…

IV.

TERMÍN REALIZACE
Od 1.8.2017

V.

LOKALITA
Karlovarského kraje, zejména menší města a obce regionu:
 Habartov
 Horní Slavkov
 Nové Sedlo
 Nejdek
 Svazek obcí Bystřice (tj. Abertamy, Horní Blatná,
Potůčky, Pernink, Merklín, Hroznětín)

Odůvodnění:
Poradenské služby jsou v rámci Karlovarského kraje poskytovány neziskovými organizacemi v naprosté
většině ambulantní formou, tj. v kancelářích (Občanské poradny), kde si klient domluví schůzku a sám
se do poradny dopraví. V případě jedné z cílových skupin tohoto projektu, tj. senioři a zdravotně
postižení, je však velmi často nereálné, aby se klient sám dopravil do této poradny – ať již z technických,
psychických nebo zdravotních problémů (např. již nemohou řídit, bojí se cestovat,…). Z výše uvedených
důvodů chceme poradenskou službu realizovat v přirozeném prostředí klientů – klienti nepojedou za
námi, naopak naši terénní poradci přijedou za klientem.

VI.

ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU

Potřeba realizace sociální služby Odborné sociální poradenství poskytované pracovníky společnosti
GOPALA o.p.s. vyplynula na základě osobních zkušeností z práce v terénu a z poptávky obcí a měst
Karlovarského kraje. Vyplynula tak potřeba terénní služby pro osoby v krizi, pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, kteří nemají možnost se dostat do občansky vybavených pracovišť (kanceláří)
Občanských poraden ve větších městech a tudíž jsou odkázání pouze na lokální informační a podpůrné
zdroje, které jsou však značně nedostatečné. Pro osoby v krizi, obzvláště seniory a osoby se zdravotním
postižením v malých městech a obcích Karlovarského kraje, bývá často nemožné, aby se dopravily do
ambulantních právních poraden ve velkých městech – z finančních, technických, psychických nebo
zdravotních důvodů (nemohou řídit, bojí se cestovat, jsou upoutáni na invalidní vozík,…) a zároveň
nemají finanční prostředky na komerční právní služby.
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V rámci Odborného sociálního poradenství bude prioritou zejména poradenství dluhové (především
díky novele Insolvenčního zákona platné od 1.7.2017), přičemž i ostatní poradenství bude poskytováno
na vysoké úrovni. Samozřejmostí je vysoká kvalifikovanost pracovníků, kteří splňují kvalifikační
předpoklady dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006Sb.
Po podrobné analýze bylo zjištěno, že i přestože v kraji poskytuje dluhové poradenství několik
organizací, trpí Karlovarský kraj nedostatečným množství kapacit v poměru k poptávce, která
několikanásobně převyšuje nabídku služby.
Zadluženost obyvatel Karlovarského kraje je jednou z nejvyšších v republice, jak ukazuje unikátní
webová aplikace, která zpřístupňuje údaje o počtu exekucí po jednotlivých krajích, okresech i obcích.
Toto zveřejnily na www.mapaexekuci.cz nevládní organizace Otevřená společnost a Ekumenická
akademie. Data poskytla také Exekutorská komora ČR.
Jak z mapy exekucí vyplývá, nejvyšší podíl obyvatel v exekuci starších patnácti let mají kraje Ústecký
(16,62 %), Karlovarský (15,81 %) a Liberecký (11,64 %). Naopak nejlépe jsou na tom kraje Vysočina
(5,57 %), Zlínský (5,7 %) a Pardubický (7,08 %).
„Zpřístupnění dat o exekucích v ČR touto interaktivní formou, která nám navíc umožní podívat se na
to, jaký je stav předluženosti jednotlivců a domácností nejen celorepublikově, ale i v dané obci či
regionu, je významným krokem. Podpůrná opatření, na místní úrovni například v podobě dluhových
poraden nebo terénní sociální práce, díky tomu budeme moci lépe zacílit a situaci nepodcenit, ale ani
nepřecenit,“ uvádí Radek Jiránek, ředitel Agentury pro sociální začleňování, která zařadila
problematiku dluhů do vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016 – 2020.
Zdroj: http://www.ceska-justice.cz/2017/04/mapa-exekuci-ukazuje-jsou-lide-nejvice-predluzeni/

Podíl osob v exekuci v roce 2016:
obec
kraj
Počet obyv.
nad 15 let
Počet obyv. v
exekuci
Podíl obyv.
v exekuci/%
Počet exekucí
Exekučně
vymáhaná
jistina/Kč
Průměrná
jistina
v exekuci/Kč

Nové Sedlo

Nejdek

Abertamy

Habartov

H. Slavkov

Karlovarský
253 446

2 160

6 852

916

4 201

4 670

40 068

504

947

239

909

1 036

15,81

23,33

13,82

26,09

21,64

22,18

207 517
11 512 428 222,-

2 656
101 376 657,-

4 406
196 720 612,-

1 027
46 806 511,-

5 170
242 791 954,-

5 149
270 773 882,-

55 477,-

38 169,-

44 648,-

45 576,-

46 962,-

52 588,-
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obec
Počet obyv.
nad 15 let
Počet obyv. v
exekuci
Podíl obyv.
v exekuci / %
Počet exekucí
Exekučně
vymáhaná
jistina/Kč
Průměrná
jistina
v exekuci/Kč

Pernink

Potůčky

H. Blatná

Merklín

Hroznětín

553

353

387

877

1632

111

74

221

117

230

20,07

20,96

57,11

13,34

14,09

428

263

895

1123

18 981 978,-

10 479 294,-

42 056 580,-

údaje
neposkytnuty
údaje
neposkytnuty

44 350,-

39 845,-

46 991,-

údaje
neposkytnuty

80
075 667,71 305,-

Zdroj: http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/
Rostoucí předluženost obyvatel v České republice je aktuálně velkým problémem.
Dle posledních údajů Exekutorské komory je momentálně:
 834 tisíc lidí v exekuci,
 otevřených 4,5 milionu exekučních řízení a toto číslo stále roste,
 413 tisíc lidí se 4 a více exekucemi a toto číslo stále roste,
 přes 140 tisíc lidí s 10 a více exekucemi a toto číslo stále roste,
 více než 325 miliard korun celková exekučně vymáhaná částka (jistina bez příslušenství)
Ztráta majetku, zaměstnání, často i rozpad osobních vztahů a zhoršení zdravotního stavu vedou
k postupné destrukci osobního i profesního života předlužených. Tento stav nedopadá negativně jen
na samotného dlužníka, ale i na celou společnost.
Zdroj: http://mapaexekuci.cz/index.php/o-nas/o-projektu/
Ze statistik dále vyplývá, že v září 2016 mělo nařízenou exekuci na některý z důchodů, který vyplácí
ČSSZ, celkem 84 748 důchodců. Průměrná výše exekuce „zadlužených“ klientů ČSSZ v tomto měsíci
činila 1 910 korun, průměrný věk „dlužníků“ byl 61 let. Na konta věřitelů v měsíci září 2016 odešlo
téměř 166 milionů korun. V Karlovarském kraji bylo v roce 2016 registrováno 3 506 důchodců
s exekucí. Vzhledem k demografickému stárnutí obyvatel tento trend bude bohužel nadále vzrůstat.
Demografické stárnutí populace, které zasahuje různou měrou všechny státy světa, se stalo jednou
z nejvíce diskutovaných otázek posledních let. Dle predikce ČSÚ z roku 2013 populace ČR v průběhu 1.
poloviny tohoto století bude dále výrazně stárnout. Přestože projekce v ČR očekává do roku
2050 mírné zvyšování úrovně plodnosti, zlepšování úmrtnostních poměrů a zachování kladného salda
zahraniční migrace, celkový počet obyvatel ČR se sníží. Zastoupení osob v základních věkových
skupinách se bude vyznačovat mírným snižováním podílu osob mladších 15 let, výrazným snižováním
podílu tzv. ekonomicky aktivních osob a naopak nárůstem osob starších 65 let. Počet osob starších
85 let v roce 2013 byl 0,2 mil, v roce 2060 se přepokládá nárůst na 0,8 mil, to je 4 krát více. V uplynulém
desetiletí se počet seniorů (obyvatel ve věku 65 a více let) zvyšoval ve všech krajích. Intenzita růstu
však byla rozdílná. K největšímu zvýšení došlo v Karlovarském kraji. Nejnižší nárůst byl zaznamenán
v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji.
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Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel v krajích ČR v roce 2014 a projekce pro
rok 2030 a 2050:

Zdroj: ČSÚ http://www.statistikaamy.cz/2016/01/senioru-pribylo-nejvice-na-karlovarsku/

Na závěr je nutno podotknout, že vzhledem k demografické situaci v České Republice nebude poptávka
po těchto službách klesat, ba naopak značně stoupat.

VII.

ŽADATEL

Charakteristika společnosti, vznik společnosti:
V roce 2004 byla založena nezisková organizace – Občanské sdružení GOPALA - registrovaná
u Ministerstva vnitra ČR. Vznikla jako organizace pracující zejména se zdravotně a sociálně postiženými
osobami v Ústeckém kraji. V rámci činnosti, provozované víceméně na bázi dobrovolnictví, sdružení
organizovalo například dětské letní tábory pro děti z dětských domovů, předporodní kurzy pro
nastávající nevidomé rodiče, kurzy dětských masáží pro rodiče se zdravotně postiženými dětmi, kurzy
dětských masáží pro učitelky mateřských škol. V roce 2005 se Občanské sdružení snažilo uskutečnit
projekt „Dům na půl cesty“, který byl doveden až k územnímu rozhodnutí, z finančních a technických
důvodů následně ukončen, a do té doby získané finanční prostředky přenechány obci Hrušovany, v níž
se měl projekt uskutečnit.
Ke dni 31. prosince 2007 Občanské sdružení GOPALA dobrovolným rozpuštěním na základě schválení
valné hromady ukončilo činnost, část pracovnic odešla na mateřskou dovolenou, část pracovníků
získávat zkušenosti do jiných organizací.
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V červenci 2011 byla založena současná nezisková organizace, obecně prospěšná společnost s názvem
GOPALA o.p.s., zaregistrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem a počátkem roku 2016 převedena
ke Krajskému soudu v Plzni. Zároveň proběhla změna sídla společnosti – do Karlových Varů a také
změna a doplnění činnosti společnosti v Zakládací smlouvě a v registraci, mj.:
1) Poskytování služeb a podpůrné činnosti v rámci zapojení a integrace sociálně i zdravotně
postižených osob do společnosti.
2) Poskytování služeb a podpůrné činnosti s cílem napomáhat soužití majoritní společnosti
s minoritní bez zjevné či skryté diskriminace.
Směřování společnosti:
V současné době chceme s nasazením veškerých našich sil a s využitím veškerých našich bohatých
pracovních i životních zkušeností společnost GOPALA o.p.s. naplno „rozjet“.
Po mnoha letech práce v terénu Karlovarského kraje, po jednání s Krajským úřadem Karlovarského
kraje, po jednáních s menšími městy a obcemi a s využitím pracovního potenciálu víme, co je potřeba,
a také víme, jak na to.
Chceme reagovat na změny ve společnosti a na potřeby sociálně a zdravotně postižených osob. Proto
vyvíjíme maximální úsilí, aby společnost GOPALA o.p.s. od roku 2017 poskytovala služby dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to především služby „odborného sociálního poradenství“
a následně také služby „sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené“.

VIII.






PUBLICITA

Projekt bude v rámci publicity propagován s veškerými informacemi o financování a podpoře
na stránkách společnosti Gopala o.p.s.
Veškeré materiály budou obsahovat prvky povinné publicity.
Bude vytvořena výroční zpráva a informační letáky obsahující prvky povinné publicity
projektu.
Bude udržován styk s médii, ze kterého budou výstupem minimálně dva články/rozhovory
v tisku o činnosti a přínosech společnosti v rámci realizace tohoto projektu se zaměřením na
donátory projektu.

V Karlových varech dne 4.5.2017

Ing. Zemanová Daniela, DiS.
ředitelka GOPALA o.p.s.
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