MÁTE PROBLÉMY
S DLUHY?

S problémy při splácení ﬁnančních
závazků se v současné době potýká
mnoho lidí a není to žádná ostuda.
Takováto situace může potkat
i pečlivého člověka. Postačí k tomu
delší pracovní neschopnost či ztráta
zaměstnání. Je však velice důležité si
tyto problémy uvědomit
a být
ochotný je včas řešit, aby se tak
zabránilovětším
a bolestnějším následkům.

Jedná se o nezávislé, nestranné
poradenství, které je poskytováno
diskrétně a zcela ZDARMA. S ohledem
na dluhovou problematiku jsou ze strany
poradců
preferovány
především
individuální osobní konzultace, lze však
v případě zájmu využít i telefonickou
a online formu (Skype).

Právě občanské poradny poskytují,
kromě jiného, i podporu lidem, kteří
jsou ohroženi ﬁnančními problémy
a také hledají řešení pro ty, kteří se již
ve ﬁnanční krizi ocitli.

pomoc a podpora při vyjednávání
v situaci, kdy nejste schopni splácet
a máte zájem dohodnout se s věřitelem
na řešení situace, které nevyústí
v podání žaloby, exekuci majetku
či v podání návrhu na oddlužení;

Pracovníci poradny vyslechnou Váš
problém, zhodnotí situaci s ohledem
na Vaše příjmy a závazky, navrhnou
vhodné a zároveň reálné řešení situace
a provedou/pomohou Vám s jejich
samotným řešením.

OSLOVTE OBČANSKOU PORADNU,

KTERÁ JE TU PRO VÁS A RÁDA VÁM S JEJICH ŘEŠENÍM POMŮŽE

V rámci tohoto poradenství poskytují
poradny širokou nabídku expertních
služeb, např.:

vypracování a podání návrhu na
oddlužení či konzultace již
vypracovaných návrhů na oddlužení
včetně zhodnocení splnění všech
zákonem stanovených podmínek
pro vstup do procedury, informování
o právních následcích oddlužení
a jeho průběhu, kompletace všech
potřebných podkladů k podání návrhu;

doprovázení a podpora při jednání
se soudními exekutory či na soudní
jednání;
řešení problémů spjatých s exekucemi
(sloučení exekucí, zastavení exekučního
řízení v případě, že probíhá na základě
neplatných rozhodčích nálezů);

další služby poskytované v rámci
dluhového poradenství (zpracování
návrhů a dohod pro věřitele, orientace
ve vlastních ﬁnančních závazcích)

Samozřejmostí je i poskytování
poradenství ohledně vedení
rodinného a osobního rozpočtu.

KONTAKT NA PORADNU VE VAŠEM
KRAJI, KTERÁ JE ZAPOJENA DO
TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Tyto služby jsou ﬁnancovány
Ministerstvem práce a sociálních věcí
v rámci veřejné zakázky „Rozšíření
činnosti poraden o aktivity zaměřené
na dluhové poradenství“.

KSK centrum o.p.s.

Jedná se o rozšíření činnosti
stávajících poraden o dluhové
poradenství ve vybraných krajích
České republiky, a to v Ústeckém
kraji,
Moravskoslezském
kraji,
Karlovarském kraji a Kraji Vysočina.

Občanská poradna KSK centrum o.p.s.
Jáchymovská 59/98
360 04 Karlovy Vary - Bohatice
Provozní doba:
Ambulantní forma:
Pondělí, Středa, Čtvrtek:
10:00 - 15:00 - pro objednané
Úterý: 10:00 - 15:00
Terénní forma:
Úterý - Čtvrtek
10:00 - 15:00 - pro objednané
Pátek: 10:00 - 15:00 - administrativa
Otevírací hodiny vyčleněné pro tuto
veřejnou zakázku:
Úterý: 10:00 - 15:00
rezerva pro doprovázení: 14:00-15:00
Kontakt:
603 322 094
poradna@kskcentrum.cz
www.kskcentrum.cz

