Kvůli restauraci svého syna málem přišla o střechu
nad hlavou. Pomohla jí charita v Uničově
Paní Nataša pomáhala svému synovi v restauraci. Jenže vaření nestačilo. Aby pokryl
nutné platby, začala si kvůli němu půjčovat. Hrozilo jí, že přijde o byt a skončí na ulici.
Pomohla jí uničovská charita. Pro podobné případy zřídila dluhovou poradnu.
Kvůli restauraci svého syna málem přišla o střechu nad hlavou. Příběh paní Nataši má dobrý
konec, díky charitě v Uničově. Žena měla zastavený byt a dluh mnoho set tisíc korun. Neskončit
na ulici jí pomohlo paradoxně centrum pro bezdomovce. Lidem s problémy chce pomáhat dál. A
rozjíždí dluhovou poradnu.
„Syn začal podnikat, zaměstnal mě. Ze začátku to šlo, ale měl nějaké dluhy. Sám si vzít půjčku
nemohl, tak jsem si ji vzala já,“ vzpomíná paní Nataša. Synovi pomáhala v restauraci. Nejprve s
vařením, a později i půjčkami.
„Zadlužila jsem si i byt, dala jsem ho do zástavy. Už jsme to potom nezvládali všechno splácet.
Tak to narostlo. Dokud to šlo, tak jsme tam sem tam něco posílali, ale potom už to bylo
neúnosné,“ říká.
Nakonec žena dlužila v různých pohledávkách přes 800 tisíc korun. Když byla úplně na dně,
napadlo ji požádat o pomoc uničovskou charitu.
„Bylo to hodně náročné i na psychiku. Byla jsem na tom jednu dobu hodně špatně. Takže jsme to
utli s šli jsme do insolvence,“ vysvětluje.
O byt paní Nataša nakonec přišla. Ale ne kvůli exekutorům. Svůj domov prodala, zaplatila úvěr a
zbylo i na část dalších půjček.
„Byla jsem dlouho nezaměstnaná, byla jsem na úřadu práce. Teď už jsem zaměstnaná a začali
mi strhávat hodně peněz,“ říká.
Paní Nataša tak byla pro charitu v Uničově první impulz k tomu, aby vznikla dluhová poradna.
Nápadem rozjela vedoucí nízkoprahového centra pro bezdomovce Dana Vrzalíková.
„Člověk, který je bez domova nebo je ohrožený ztrátou bydlení, má velmi často dluhy. Řekla
bych, že je to téměř stoprocentní, že ty dluhy má,“ je přesvědčená.
Podle Dany Vrzalíkové je důležité začít problémy řešit včas. „Když ještě ten problém není takový,
že je bez domova, ale už člověk ví, že ten problém tam je, tak by měl rychle přijít k nám,
abychom se mohli podívat, co se děje a můžeme tyto věci nějakým způsobem třeba podchytit
dřív, než nastanou,“ říká.
Během prvního měsíce využila dluhovou poradnu více než dvacítka lidí. Charita plánuje službu
během roku rozšířit do nedaleké Litovle.
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