FORMULÁŘ C – Závěrečná zpráva o realizaci projektu v oblasti podpory
A), B)
Příspěvkový program:
Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených
na sociální začleňování pro rok 2013
OBLAST PODPORY: Podpora A
NÁZEV PROJEKTU: Inovace programu dluhového poradenství jako nástroj
prevence majetkové kriminality

1. ÚDAJE O ŽADATELI
a)

Žadatel
Přesný název: OS ECCE HOMO Šternberk
Právní forma: občanské sdružení
IČ: 66181399
DIČ: CZ66181399

b)

Sídlo žadatele
Ulice: Masarykova
Popisné číslo / orientační číslo: 832/12
Obec, část obce: Šternberk
PSČ: 785 01
Okres: Olomouc
Telefon: 737420371
Fax:
--E-mail: eccehomo@seznam.cz
www: www.oseccehomo.cz

c)

Statutární orgán žadatele
Funkce: statutární zástupce
Jméno a příjmení, titul: Eva Kráčmarová, PaedDr.
Adresa: Masarykova 12, Šternberk
Telefon: --Mobil:737 420 371
E-mail: eccehomost@email.cz

d)

Bankovní spojení
Číslo účtu / kód banky: 1803152379/0800
Banka: Česká spořitelna

e)

Osoba odpovědná za realizaci projektu
Jméno a příjmení, titul: Pavlína Kráčmarová, Mgr.
Adresa: Rýmařovská 34, Šternberk 78501
Telefon: ne
Mobil:733 564 699
E-mail: kracmarova.eccehomo@seznam.cz

a)

ÚDAJE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

b)

Cíle projektu (uvedené v předloženém projektu):
- Podpořit prevenci majetkové kriminality prostřednictvím dluhového poradenství
v Moravském Berouně a Šternberku
- Rozšířit povědomí o rizicích úvěrových finančních produktů a jejich následků

c)

Dotčené cílové skupiny a dopad na ně (počet osob, jichž se projekt dotkl, počet
osob, které měly z projektu prospěch, specifikace této skupiny, věková struktura
apod.):
Vzdělávání: 23 oslovených účastníků, z toho 7 úspěšně zapojených do vzdělávání –
Pravidelně (z 80%) Moravský Beroun.
Dluhové poradenství: 10 aktivních beneficientů na jednoho pracovníka
Primární cílová skupina: mládež nad 15 let, dospělí ve vyloučených lokalitách ve
Šternberku a Moravském Berouně
Zapojení 20 žáků z druhého stupně ZŠ Olomoucká ul., Šternberk

d)

Popis realizace a zdůvodnění odchylek:

Realizace aktivity: Vzdělávání
Přípravná fáze:
- Zajištění realizačního týmu:
 Pracovník v sociálních službách nebo soc. pracovník (ze zaměstnanců
předkladatele)
 Vytvoření přednášek
 Nábor cílové skupiny v Moravském Berouně a Šternberku: Abychom zajistili
skutečnou účast a následný reálný dopad na cílovou skupinu, nebudeme
používat pouze běžný propagační nábor (letáčky, web atd.), zrealizujeme
především společné setkání, na kterém budou osobně členové cílové
skupiny pozváni prostřednictvím pracovníků terénní služby, které rodiny
osobně znají a mají u nich respekt / důvěru
Splněno.
Výstupy: Náplň práce pracovníka (1), prezentace pro přednášky (6), prezenční listiny
z náboru (1)
Realizační fáze:
- Realizace 6 přednášek a besed v Centru pro rodinu, děti a mládež v Moravském
Berouně a Šternberku s aktivním zapojením cílové skupiny
- Realizace setkání společného setkání v účastníky projektu i veřejností (odpoledne
s programem)

Témata přednášek a harmonogram plnění:
 Rodinný rozpočet
červenec
 Půjčky a úvěry
srpen
 Debetní a kreditní karty
září
 Exekuce
říjen
 Insolvenční řízení
listopad
 Rizika majetkové kriminality (realizuje kolega z Policie ČR)

prosinec

Moravský Beroun: Splněno
Výstup: Prezenční listiny z besed (6), prezenční listina účastníků projektu ze setkání (1)
Šternberk: Odchylka od původního plánu: Ve Šternberku se nám nepodařil nábor mládeže
do projektu. Zvolili jsme tedy spolupráci se školou: přednáška 10.12.
Výstup: Zápis a foto
Realizace aktivity: Poradenství
Počet zapojených: 10
Počet zakázek: 10
Počet jednotlivých úkonů: 85
-studium dokumentů s klientem: 10
-splátkové kalendáře:
9
-jednání s exekutorem:
62 (včetně telefonického kontaktu)
-jednání s poradcem-insolvence: 2
-podpora při insolvenčním návrhu a doplnění: 2
Výstup: Statistika

e)

Zhodnocení a výstupy projektu (včetně zhodnocení naplnění cílů, průběhu akce a
přínosu pro OK):

Cíle projektu byly splněny. Atraktivní formou s praktickými ukázkami ze světa financí
jsme zapojili mládež a mladé dospělé do vzdělávání a těm, co s dluhy již problémy mají,
jsme umožnili jejich řešení. Největším úspěchem je bezpochyby podpora uživatelky a
jejího druha na cestě za oddlužením. S projektem bychom rádi pokračovali i v dalším roce
s obměnou témat a s pozváním nejen pro kolegy z policie, ale i kolegy z poraden a dalších
organizací zabývající se dluhovou problematikou.
Přínos pro kraj je v probíhající osvětě, kterou přispíváme i ke zlepšení
sociokulturních vztahů v lokalitách a spoluprací s Policií ČR. Konkrétní úbytek trestných
činů ještě nemůžeme komentovat- Zpráva Policie ČR za rok 2013 prochází schvalovací
fází.
Konkrétní výstupy: viz výše a v příloze.
Z dotazníkového šetření vyplývá, že cílová skupina má o přednášky zájem i nadále,
budeme se snažit jim vyhovět s dalšími tématy.

f)

Doplňující údaje (např. mediální prezentace, odkazy na prezentace):

Závěrečná zpráva projektu je umístěna na odkaze: http://oseccehomo.cz/projekty.html

Prohlašuji na svou čest, že údaje uvedené v závěrečné zprávě se zakládají na pravdě
a že jsem nezamlčel (a) důležité skutečnosti o průběhu realizace projektu.
Datum:
Podpis statutárního orgánu, razítko:

