Odborné poradenství v oblasti financí, práce a řešení složitých životních situací
Obec Staré Těchanovice
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.
Odborné poradenství je realizováno jako aktivita Komunitního centra Staré Těchanovice.
Pro setkání se sociálním pracovníkem jsou k dispozici rekonstruované prostory komunitního
centra (klubovna) v Obecním domě. Poradenství vedené odborníkem bude na obci probíhat do
konce roku 2021 a rovněž v průběhu roku následujícího (2022).
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
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 v komunitním centru (Staré
Těchanovice 48) kdykoli dle potřeby. Domluvte si schůzku těmito způsoby:
a) Na obecním úřadě denně v úředních hodinách (Lada Panáková)
b) V knihovně (Petra Chroustová) - (každý pátek od 17 hod do 19 hod)
c) Domluvte si schůzku telefonicky přímo se sociálním pracovníkem:
Kontaktujte Mgr. Janu Volnou na tel. čísle 724 086 367
nebo na e-mailu janavolna@novamoznost.cz
Setkání je možno domluvit také mimo prostory komunitního centra, např. na adrese
Vašeho bydliště či na jiném smluveném místě.

