Vážení občané,
naše obec pro Vás připravila ve spolupráci s neziskovou organizací Nová možnost, z.ú.
odborné poradenství v oblasti financí, práce a řešení složitých životních situací, do kterých
se může dostat každý z nás.
Poradenství vedené odborníkem bude na obci probíhat od března 2020 do listopadu 2021 a můžete
se přijít poradit v těchto oblastech:

1. Oblast financí – informace o různých typech úvěrů a problémech s nimi spojených
(hypoteční vers. spotřebitelský, bankovní vers. nebankovní úvěr), zástavách na
nemovitost apod., informace o řešení exekucí a insolvence v případě vzniku dluhu
2. Trestná činnost páchána na občanech ve finanční a majetkové oblasti - podvodné
obchody na internetu, podvody s cílem získat Váš dům, byt, podvodní poskytovatelé
energií, úskalí návštěv předváděcích akcí
Poradenství provádí bývalý elitní detektiv Národní centrály proti organizovanému zločinu.

3. Oblast realitní - zásady při prodeji či nákupu domu, bytu, pozemku - pozor na
předražené realitní kanceláře, neseriózní typy makléřů, klamavá nereálná reklama,
uzavírání nevýhodných smluv, apod.
4. Oblast pracovní - informování o různých typech pracovních poměrů (dohoda o
provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, hlavní pracovní poměr – zkrácený vers.
plný úvazek), srážky exekucí, práva a povinnosti exekutora
5. Řešení náročných životních situací – pomoc v orientaci v těžké životní situaci (ztráta
práce, úraz, nemoc, ohrožení bydlení apod.), složitý rozvod, domácí násilí, závislosti,
hrozba výkonu trestu odnětí svobody, dětská šikana, apod.
Náročná situace může potkat každého z nás! Jsme pro vás na obecním úřadě každé druhé
pondělí v měsíci. Nejbližší termíny:
Červen

– pondělí 8.6.2020 – 13.30 – 14.30 hod.

Červenec – pondělí 13.7.2020 – 13.30 – 14.30 hod.
Srpen

– pondělí 10.8.2020 – 13.30 – 14.30 hod.

Září

– pondělí 14.9.2020 – 13.30 – 14.30 hod.

Nevyhovuje-li Vám místo konání poradenství, můžete kontaktovat garanta projektu Mgr.
Janu Volnou na tel. čísle 724 086 367 nebo na e-mailu janavolna@novamoznost.cz a
domluvit si setkání ve Vašem bydlišti či na jiném smluveném místě.

