Nová Občanská poradna bezplatně poradí s dluhy
Je všeobecně známo, že dluhy jsou velkým problémem, se kterým se lidé v dnešní době
potýkají. Často s nimi souvisí i pád na samotné sociální dno a návrat není vždy úplně
jednoduchý.
A právě na tuto neutěšenou situaci na Moravskotřebovsku a Jevíčsku reaguje Oblastní
charita Moravská Třebová, která počátkem roku zahájila provoz nové občanské poradny.
Ta radí lidem, jež mají problémy s dluhy a souvisejícími oblastmi např. pracovním či
rodinným právem.
Ačkoliv poradna teprve zahájila svou činnost, již nyní se na ni obrací klienti s rozličnými
problémy, kteří potřebují pomoc. Do konce roku totiž v regionu nebyla k dispozici žádná jiná
služba podobného typu, na kterou by se mohli obrátit.
Občanská poradna své služby poskytuje bezplatně a anonymně. „Každému, kdo se na nás
obrátí, se snažíme co nejvíce pomoci“, sděluje vedoucí Občanské poradny Pavel Šejnoha.
„Například včera nám zavolala klientka s dotazem, zda má povinnost převzít dluhy
po zemřelé dceři, o kterých paní vůbec nevěděla. Klientka někde slyšela, že není možné
odmítnout dědictví a bude muset dluhy zaplatit. S klientkou jsme situaci probrali, klientku
seznámili s jejími právy a povinnostmi v dědickém řízení a ubezpečili, že vždy může dědictví
odmítnout a v takovém případě se jí dluhy zemřelé dcery vůbec netýkají“, dodává Pavel
Šejnoha.
Na Občanskou poradnu se můžete obrátit osobně v pondělí a ve středu od 8 – 12 hod.
a 13 – 17 hod., v úterý v době od 8 – 12 hod. a ve čtvrtek v době od 13 – 17 hod. Poradna
sídlí na ulici Komenského 20 v Moravské Třebové (v budově VYKO).
Dále se lze s poradnou poradit telefonicky na čísle 736 503 393 či prostřednictvím emailu
poradna@mtrebova.charita.cz.
Pokud máte problémy s dluhy a potřebujete je řešit, neváhejte se na nás obrátit. Občanská
poradna je zde pro Vás.

