Občanská

poradna Jihlava informuje

o otevření kontaktního

místa

oVĚ v Dačicích.

Na základě vzájemné dohody a za podpory Města Dačice a DPS Dačice otevíráme
nové kontaktní
v prostoru
občanů

místo

Klubu

Občan ké poradny

seniorů

Jihlava,

které bude fungovat

v Domě s pečovatelskou

e bude věnovat vyškolený

službou

Dačice.

od 3.10.2013

Zájemcům

z řad

odborný poradce v poradenské době každý pracovní

čtvrtek od 9 do 13 hod.
Zájemcům

o službu se krátce představíme:

1. Občanská poradna Jihlava (OP Jihlava) po kytuje bezplatně
aktivní pomoc všem lidem, kteří se ocitli v tíživé životní

rady, informace, asistenci a

ituaci nebo jim taková situace hrozí.

Pomáháme hledat řešení, informujeme je o jejich právech, povinnostech a dostupných
lužbách. Spolupracujeme

právníkem a odbornými konzultanty.

Jsme nezávislým místem bezplatné,
2. Poraden tví poskytujeme

diskrétní a nestranné

pomoci.

zejména v těchto oblastech:

- dluhové poradenství (práva a povinnosti dluiniků, věřitelů, ručitelů, exekuce, insolvence),
- rodinné a mezilidské vztahy (napě. rozvody, výživné, úprava práva povinností k dětem),
- majetkoprávní vztahy (např. společné jmění manželů, darovací smlouva, dědění, ... ),
- ochrana spotřebitele (např. reklamace, předváděcí akce ... ), sociální dávky, sousedské spory,
- pracovně - právní vztahy (např. vznik pracovního poměru, rozvázání pracovního
poměru ... ),..... a další
3. Každý zájemce o službu má právo vy tupovat v poradně anonymně.
4. Nejsme advokátní kancelář, krizové centrum, kontrolní orgán, kopírovací centrum, nejsme
daňoví poradci, p ychologické centrum.
5.

eprovádíme:

výpočty daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory a

hmotné nouze, úroků apod. Ne epi ujeme pí emnosti (ale pomáháme klientům po kytnutím
vzoru, vysvětlením,

provázíme

klienta

v průběhu jejich

tvorby). Nepřepisujeme

Neradíme v komerčních záležitostech. Neza tupujeme u oudu, nedoporučujeme
právníky. Nepůjčujeme

finanční prostředky,

nezajišťujeme

texty.

konkrétní

ošacení a náhradní ubytování,

tlumočníky do cizích jazyků ....
6. Více informací naleznete a v případě jakékoli neja no ti e můžete informovat na:
- www.obcanskaporadna.cz,

e-mail: opj@volny.cz

- tel.: 567330164,

mob. 739 178390

- nebo při o obní návštěvě OP Jihlava, nebo kontaktního místa Dačice, kde se na Vás těšíme.

