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Tisková zpráva 10/2018 
 
Do projektu DOMOV JE ZÁKLAD se zapojilo již více jak 130 osob, které za uplynulé 
dva roky vyhledaly pomoc preventistek ztráty bydlení. Znamená to tedy, že zmíněný 
projekt má smysl a jeho realizace je potřebná, nicméně těšit nás to může jen stěží. 
Dané číslo totiž zároveň znamená, že na území Mikroregionu Žulovska je stále dost 
lidí, kteří se ocitli v nelehké životní situaci a potřebují ji nějak řešit. Že u této pomoci 
stojí náš tým, nás u srdce zahřát snad může. 

Preventistky ztráty bydlení denně pomáhají tvořit rodinné rozpočty, mapovat pohledávky a 
zpracovávat splátkové kalendáře, stejně jako spolupracují se starosty, poskytovateli 
sociálních a veřejných služeb i úřady. Svým klientům pomáhají řešit svou aktuální bytovou 
situaci, a pokud je to nutné, pomáhají při komunikaci s pronajímateli bytů a hlídají korektnost 
nájemních smluv. Mezi klienty, kteří se na preventistky obrací, najdeme jak maminky 
samoživitelky, tak i například osamocené seniory. Příběhy těchto osob jasně ukazují, že 
dostat se do podobné „problémové“ situace není tak těžké, jak by se mohlo zdát. Spíše 
naopak. Stačí neradostný rozvod a dělení majetku, který je v exekuci, o které jeden 
z manželů ani nemusí vědět. Pokud se pak tato exekuce vztahuje například i na dům či byt, 
ve kterém aktuálně bydlíte, o horké chvilky tak máte „postaráno“.  

Aby těmto situacím bylo možné předcházet, pořádají preventistky ve spolupráci s Dluhovou 
poradnou v Jeseníku besedy o finanční gramotnosti, kde se také na tyto situace zaměřují. 
Mimo to je možné se s nimi setkat také na mnoha dalších akcích věnovaných levnému 
vaření či prodeji použitých věcí v rámci „sousedských bazárků“.  

Náš tým naleznete v poradně v Žulové a nově také ve Vidnavě. Máte-li pocit, že 
potřebujete jeho pomoc, neváhejte se něj obrátit. Veškeré poradenství i asistence je 
poskytováno zdarma, a to díky finanční podpoře Operačního programu Zaměstnanost 
a obcí Mikroregionu Žulovska. 

 

Kontakty: 

Jana Horsák – Kobylá nad Vidnavkou, Skorošice, Velká Kraš 
+420 603 119 871, domov.jana@gmail.com 

Petra Rýznarová – Černá Voda, Stará Červená Voda, Vidnava 
+420 603 161 040, domov.petra@gmail.com 

Ivona Šarmanová – Vápenná, Žulová 
+420 603 163 687, domov.ivona@gmail.com 
 
Poradna Žulová:  Mariánské náměstí 11, 790 65 Žulová 

Poradna Vidnava:  Mírové náměstí 11, 790 55 Vidnava 

 

Webové stránky: www.domovjezaklad.webnode.cz  

Facebook:   https://www.facebook.com/domovjezaklad 
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