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Formulár príkladov dobrej praxe  a)   

 

     

Názov projektu 

Bezplatné dlhové poradenstvo 
 

Názov operačného programu 

Ľudské zdroje 

 

Kód vyzvania a ITMS2014+ kód projektu 

OPĽZ-NP-2021/8.1.1/RO-01; ITMS2014+: 312081BKZ8 

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa 

8 REACT-EU, 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, 

digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie 

COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 
 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)  

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je celé územie SR. 
 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:  ddmmrrrr – 

ddmmrrrr)  

1.10.2020 – 31.12.2023 
 

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku) 

13 476 730,30 
 

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt,  telefón, fax, e-

mail, webová stránka) 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  

Špitálska 8, 812 67 Bratislava  

Slovenská republika 

www.upsvr.gov.sk  

Mgr. Jana Boháčiková 

02/20444701 

jana.bohacikova@upsvr.gov.sk 

 

 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová) 

Hlavným cieľom NP je prispieť k fungujúcemu úverovému prostrediu spájaním záujmov 

dlžníkov a veriteľov, zvyšovaním šancí dlžníkov na získanie pôžičky a šancí veriteľov na ich 

splatenie. 

 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

 deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby 

 jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením 

 jednotlivec, ktorému je poskytované odborné poradenstvo 

 NEET do 30 rokov 

 občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami 

odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa 

 pár, ktorému je poskytované odborné poradenstvo 

http://www.upsvr.gov.sk/
mailto:jana.bohacikova@upsvr.gov.sk
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 plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytuje základné a špecializované poradenstvo 

 plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby 

 rodina, ktorej je poskytované odborné poradenstvo 

 rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny 

 uchádzač o zamestnanie 

 zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo 

verejnom aj v neverejnom sektore 

 Záujemca o zamestnanie 

 znevýhodnený uchádzač o zamestnanie 

 

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 

1. Ciele 

Cieľom projektu je prispieť k fungujúcemu úverovému prostrediu spájaním záujmov dlžníkov a 

veriteľov, zvyšovaním šancí dlžníkov na získanie pôžičky a šancí veriteľov na ich splatenie. 

Zároveň je cieľom projektu aj postupnou zmenou myslenia a správania dlžníkov vytvoriť 

predpoklady na úplné splatenie ich dlhov, pripraviť ich na nové životné príležitosti a na 

vyplatenie spravodlivých nárokov veriteľov. 

Pomoc dlžníkom sa poskytuje bezplatne na vysokej odbornej úrovni s ľudským rešpektom ku 

klientovi tak, aby bola poskytnutá nová šanca človeku bez ohľadu na jeho súčasné ťažkosti. 

Človek, ktorý sa ocitne v ťažkej finančnej kríze potrebuje nielen ekonomicko-finančné 

poradenstvo, ale takisto aj právne poradenstvo a často krát aj psychologické poradenstvo. Cieľom 

BDP nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, 

úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby 

opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal, čím projekt bude plniť aj úlohu 

prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. 

2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov) 

Hlavnou aktivitou národného projektu je Podpora poskytovania bezplatného dlhového 

poradenstva. 

Aktivita bude realizovaná prostredníctvom nasledujúcich podaktivít: 

Podaktivita 1 – Vytvorenie BDP 

Podaktivita 2 – Tvorba pracovných postupov pre dlhových poradcov 

Podaktivita 3 – Vzdelávanie zamestnancov BDP 

Podaktivita 4 – Riadiaci výbor projektu 
 

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity 

Publicita a informovanosť bude zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a bude sa riadiť 

Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020) pre Operačný program 

Ľudské zdroje. Publicita a informovanosť bude mať charakter podpornej aktivity a bude realizovaná v rámci 

ostatných priamych výdavkov národného projektu. 

Šírenie informácií a výsledkov projektu bude zabezpečené pomocou webovej stránky 

www.pomahamedlznikom.sk  

 

 

http://www.pomahamedlznikom.sk/

