III.

DLUHY OSOB s duševním onemocněním
Záměrem 3. programu je projít vzory a postupy ke zneplatnění jednání před omezením opatrovance
i po soudním rozhodnutí. Projdeme téma „bílý kůň“, obchody po telefonu, objednávky přes internet, dluhy
manžela (těch „úžasných“). Budeme se zabývat nevýhodnými půjčkami vzniklými před rozhodnutím
o omezení svéprávnosti. Povíme si o znaleckých otázkách, abychom již při řízení o omezování svéprávnosti
měli důkazy pro budoucí práci s dluhy. Vyjasníme si, co se komu v minulých letech podařilo anulovat,
prosadit, upravit, ...
Vyjasníme si, jak získat zpět i již splacenou exekuci pro neplatný právní titul.

Modul

Obsah + stručný popis obsahu

Úvod

Představení lektora, seznámení s potřebnými zákony, vč. Úmluvy o právech osob se
zdravotním postižením, dostupnými metodikami a dalšími materiály možnými
k využití v opatrovnictví.
Zjištění úrovně posluchačů, motivace posluchačů (dotazy předem),
připravovaná legislativa, postoje nadřízených orgánů.

Před a po omezení
svéprávnosti

Právní rozdíly situace před omezením svéprávnosti a po omezení svéprávnosti.
Jak tuto situaci chápe laik, jak věřitel, jak podvodník, jak úředník, jak soudce, jak
samotný omezovaný, jak opatrovník, jak sociální pracovník.

Dokazování

Zajištění znaleckého posudku, vč. znaleckých otázek, využití úředních rozhodnutí /
ID, PNP), posudky SPC, školní výsledky, přestupky.

Příklady z praxe

Příklady z praxe a praktické řešení z pohledu sociální práce vykonávané úředníkem
na obci a z pohledu úředníka vykonávajícího veřejného opatrovníka.
Kdy a jak řešit situaci „bílého koně“. Jak řešit objednávky přes internet osobou před
a po jejím omezení. Závazky a jejich splatnost. Dluhy vzniklé v manželství.
Vyživovací povinnost (z pohledu, kdy opatrovanec dlužil již před omezením
svéprávnosti, nebo má sám nárok).

Specifika exekučního
řízení a u dluhové
problematiky

Nejčastější chyby.
Zastavení exekuce pro neplatný právní titul. Jak je to s bezdůvodným obohacením.
Je nutné zaplatit/vrátit jistinu?

Specifika komunikace

S věřiteli, v rámci trestního stíhání, s manželem opatrovance, v rámci exekučního
řízení.
Podávání stížností, institut zvlášť zranitelné oběti.
Postupy při výkonu veřejného opatrovnictví a sociální práce na obci při řešení
neplatnosti právního jednání opatrovance nebo klienta sociální práce.

Inspirace

Příklady dobré praxe z domácího i zahraničního prostředí.

Závěr

Dotazy, které nepadly na úvod nebo v průběhu výuky.

