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MNOHO LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ŘEŠÍ FINANČNÍ PROBLÉMY
Do nepříznivé finanční situace se dnes a denně dostává mnoho lidí. V případě osob s psychickým
onemocněním je pravděpodobnost spadnout do dluhové pasti či naletět skrytě nevýhodné nabídce
ještě vyšší. S lidmi, kteří se kvůli svému duševnímu stavu dostali do finančních potíží, se často v
praxi setkávají i sociální pracovníci Péče o duševní zdraví.
Pracovníci z organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) se snaží pomáhat lidem s vážným duševním
onemocněním zvládat veškeré situace běžného života. Jednou z nich je i finanční hospodaření.
S touto zakázkou přichází klienti za pracovníky velmi často. Jde o pomoc se zajištěním příjmu formou
dávek, přenastavení hospodaření, ale i řešení dluhů. Do nepříznivé finanční situace se obvykle
dostanou kvůli důvěřivosti, rozhodování pod tlakem nebo neschopnosti finančně plánovat.
„Zadlužení našich klientů vzniká i z banalit, jako je nezaplacení složenek, které přišly v době, kdy byli
nemocní a nemohli několik týdnů běžně fungovat. Následně přišly penále, na které rozpočet nestačil,
tak si vzali půjčku, kterou nebyli schopní splácet, a náhle vše běželo v začarovaném kruhu,“ říká Pavel
Provazník, vedoucí střediska PDZ Rychnov nad Kněžnou. Doplňuje ho psychiatr MUDr. Petr Hejzlar:
„Někdy to vyplývá i přímo z projevů psychické nemoci, například v průběhu manické poruchy nálady
je člověk lehkomyslný, má spoustu nápadů a nebojí se je uskutečňovat. Nejeden můj pacient se v
mánii pustil do rizikového podnikání, zastavil rodinný majetek a utrácel peníze za zbytečnosti.“
Ohledně finančního hospodaření řešilo středisko Rychnov nad Kněžnou v letošním roce již 10
zakázek. Jednou z nich byla i tíživá sociální situace paní Hany, se kterou PDZ spolupracovalo 5 let.
Když kontaktovala pracovníky PDZ, již byla v dluhové pasti. Ta trvala několik let a významně
zhoršovala její psychický stav. PDZ zpočátku pomohla paní Haně zajistit základní potřeby pro ni a děti,
jako je jídlo, oblečení, pomůcky do školy, uhlí. PDZ také zajistilo kvalitní spolupráci s psychiatrem, aby
se stabilizoval zdravotní stav paní Hany. Postupně společně úspěšně podali žádost o insolvenci a
během celého procesu oddlužení paní Hanu podporovali, aby ve snaze se vymanit z kolotoče dluhů
nepovolila. Insolvence byla letos úspěšně ukončena a paní Hana i její děti žijí spokojeně bez obav
z toho, že nebudou mít peníze na jídlo, energie či topení.
Pokud i vám zkřížila duševní nemoc cestu a potřebovali byste pomoci, neváhejte se na středisko
obrátit. Tým pracovníků Péče o duševní funguje terénně na celém území Rychnovska. Kontaktovat
můžete vedoucího střediska Pavla Provazníka na telefonním čísle 773 915 745 či se přijít na adresu
Panská 1492 Rychnov nad Kněžnou v pondělí od 9 do 16 hodin poradit osobně.

Péče o duševní zdraví, z. s.
Nezisková organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním. Poskytuje sociální a zdravotní
služby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, organizuje akreditované vzdělávací kurzy, pořádá
osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním
onemocněním. Pobočný spolek Výměník podporuje lidi se zdravotním handicapem v návratu na
běžný trh práce a nabízí pracovní uplatnění v chráněné kavárně, dílnách a obchodu.
Více na www.pdz.cz a www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi

