
MÁTE PROBLÉMY S DLUHY?

OSLOVTE OBČANSKOU PORADNU, 
KTERÁ JE TU PRO VÁS 

A RÁDA VÁM S JEJICH ŘEŠENÍM POMŮŽE

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.  

Je však velice důležité si tyto problémy uvědomit a být ochotný je včas řešit, 
aby se tak zabránilo větším a bolestnějším následkům.  

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. 

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. 

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. 
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    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
     

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. 
Využijte možnosti porady v občanské poradně – nejbližší najdete na 

Poradenství a podpora seniorů (obcanskeporadny.cz)

Projekt Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv je financován 
z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: 

Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

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


