
16. Týdeník Chrudimsko 

,~ u nás doma 
_Dlužíte peníz_e? Nebojte se říct 
dluhové poradně o pomoc 
O 

bdobí Vápoc je nejen 
časem radostí, tradic a 
setkání v kruhu ro

dinném, ale také časem, kdy 
-G5 se snažíme našim blízkým 

dopřát něco výjimečného a 
krásného, co by jim vykouzlilo 
úsměv na tváři. V tom nás 
podporuje celá řada různoro
dých reklam a lákadel, která 
nás v tomto čase obklopují, a 
to doslova ze všech stran. Pod 
tí:rnto tlakem se může snadno . 
stát, že člověk nakoupí dárky 
na splátky, přestože si to ne
může ve skutečnosti dovolit a 
brzy se tak může ocitnout 
v dluhové pasti. 

A právě proto se na vás nyní 
obracíme, jako pracovníci 
Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s. 
s nabídkou našich služeb Od
borného sociálního poraden
ství, které mimo jiné nabízí 
pomoc při řešení dluhů. To 
znamená pomoc ph sepsání 

~ splátkového kalendáře, ko
munikaci s exekutory, pora
denství v oblasti exekucí, a 
zejména pomoc v oblasti od
dlužení- zpracování a ná
sledné podání insolvenčního 
navrhu s cílem povolení od
dlužení soudem. Od července 
2018 již mohou návrhy na 

' 

povolení oddlužení (insol
vence) podávat pouze osoby s 
akreditací, což je možné i u 
nás v CentruJ. J. Pestalozziho, 
o.p.s. Všechny naše služby 
jsou bezplatné. Právníci a in
solvenční správci, kteří také 
mohou podávat návrhy na 
povolení oddlužení, mají ze 
zákona služby placené. 

V našem Centru tuto službu 
poskytujeme již několik let. 
Našimi klienty s problemati
kou dluhů jsou jak lidé velmi 
mladí, tak dospělí i senioři. 
Jedná se o jednotlivce i rodiny. 
Na problémy s dluhy tedy ne
musíte být sami, můžete se na 
nás s důvěrou obrátit. K dis- · 
pozici máme i kolegy s práv
nickým vzděláním a potřeb
nou praxí. 
často se lidé dostanou do 

dluhové pasti kvůli opravdu · 
nízkému dluhu, který bohužel 
dlouho neřešili, a dluh se za
nedlouho několikanásobně 
navýšil. Může jít například o 
nezaplacEmý dluh za paušál u 
telefonu. Mnohdy v rodině 
nastanou různé těžkosti (na
příklad nemoc, rozvod apod.) 
v důsledku čehož lidé řeší jiné 
problémy, nečtou dopisy, kte
ré je upozorňují, že dluh na
růstá, nebo že byl postoupen 
k exekučnímu vymáhání. Ná
sledně dojde k výkonu roz
hodnutí formou exekuce na 
plat, na účet a mnohdy dojde 
až na dražbu bytu nebo domu 
v osobním vlastnictví. Včas
ným řešením problému a vy~ 
hledáním pomoci se však dají 
tyto existenční problémy ře
šit. Důležité je nebát se při
znat si, že potřebujete poradit 
a hlavně nečekat měsíce či 

roky, než si přijdete říci o po
moc. Dluhy také nečekají a 
narůstají každý měsíc o pená
le, úroky, případně exekuční 
náklady. 

V dluhové poradně Centra J. 
J. Pestalozziho, o.p.s. pracuje
me již několik let, a ačkoli se 
počet dluhů vzniklých před 
Vánoci nepatrně snížil, stále 
se najdou lidé, kteří se zadluží. 
Buďte proto opatrní a než si · 
p.ůjčíte, zvažte, zda jsou gárky, 
které r.nnohdy potěší-pouze 
několik dnů, opravdu nutné. 
Vánoce jsou přeci o atmosféře, 
o klidu a setkání s přáteli nebo 
rodinou. A každá půjčka se 
musí začít někdy splácet. 
Uvažte tedy, zda budete 
schopni platit za běžný nájem 
s poplatky, chod domácnosti, 
stravu, paušální poplatky za 
telefony, dopravu atd. a k to
mu ještě splácet půjčky, které 

často vznikly zcela neuváženě 
Přejeme vám všem hlavně 

klidně prožité Vánoce a rados1 
mezi vašimi blízkými, přáteli , 
rodinou. Nic není víc, než 
společně strávený čas. To je 
ten největší dárek, který mů
žete dát. Soňa Hochová 

a Monika Novotná 

Kontakt: 
Krizové centrum Chrudim 
Štěpánkova 108 
537 Ol Chrudim 
teL/fax: 469 623 899, 
mobil: 724 837 218 
e-mail: kc@pestalozzi.cz, 

am bulance@pestalozzi.cz 
Krizové centrum Svitavy 
Milady Horákové 10 
568 02 Svitavy 
Tel.: 461321100, 461321 
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Mobil:725 719 029 
E-mail:kcsvi@pestalozzi.G 


