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V Praze 4. února 2022 

Vážení dárci, milí přátelé, 

skončila akce milostivé léto, která umožňovala dlužníkům snáze se zbavit exekucí vůči veřejnoprávním 
institucím. Stačilo splatit jistinu dluhu a penále spolu s úroky byly dlužníkům odpuštěny.  

Akce dala příležitost lidem, kteří (i vinou přísné legislativy před rokem 2014) spadli do dluhové pasti a své 
dluhy nebyli schopni i při pravidelném splácení umořit.  

Uvědomovali jsme si, že člověk v exekuci bude jen obtížně schopen akci milostivé léto využít. Pokud má 

exekuci na příjem a k životu mu zbývá jen životní minimum, pak nemá možnost ušetřit na jednorázové 
splacení jistiny. Vyhlásili jsme proto sbírku, v níž jsme chtěli získat peníze na pomoc těmto lidem. Naším 
záměrem bylo podpořit zodpovědné dlužníky, kteří chtějí pracovat a žít svobodně, ale dluhy z minula nebo 

často dluhy jejich partnerů jim to neumožňovaly.  

Díky Vaší pomoci se nám to podařilo! Děkujeme Vám za Vaši podporu!  

Společně jsme dokázali umořit celkem 113 exekucí v celkové výši 7.120.000 korun. Díky akci milostivé léto 
stačilo zaplatit jen jistiny dluhů, které tvořily 1.370.000 korun, tj. pětinu celkových dluhů. Každá 1 koruna, 

kterou jste na naši sbírku poslali, tedy pomohla smazat 5 korun dluhů! 

Máme radost z takového výsledku. Mnoha lidem jsme společně změnili život k lepšímu. Naši kolegové 
v Poradně pro lidi v tísni vyslechli mnoho lidských příběhů. Setkali se s těmi, které rodina nepodpořila ani v 
dostudování střední školy a od té doby se „protloukají životem“. Pomoc potřebovali samoživitelky, lidé se 
zhoršeným zdravotním stavem, senioři, lidé osamělí i lidé vychovávající početnou rodinu. 

V této videoreportáži můžete vyslechnout jeden z příběhů: 

www.praha.charita.cz/milostive-leto-skoncilo-stedri-darci-charitni-sbirky-pomohli-umorit-113-exekuci/ 

Lidé, jimž jste pomohli zbavit se dluhů a pocitů beznaděje, nešetřili slovy díků. Byli často v údivu nad tím, že 
se právě k nim někdo zachoval takto soucitně a milosrdně. Byli dojatí a šťastní. Pokračovat v životě bez dluhů 
je pro ně velkou úlevou.  

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši štědrost a ochotu pomoci a přejeme vám hodně zdraví, pokoje a Božího 
požehnání. 
 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Němec           PhDr. Jarmila Lomozová    Mgr. Marie Reschelová 
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