Dceři hrozí
exekuce, dluží za nájem
už 200 000 Kč. Jsem zoufalý.
Takovou částku nemůže ze svého
invalidního důchodu nikdy
zaplatit.
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Řešení existuje.
Dcera může zkusit
požádat o odpuštění penále
a dalších výloh spojených
s vymáháním duhu nebo podat
návrh na zastavení exekuce
pro nemajetnost.

pondělí až středa - pouze po předchozím objednání
čtvrtek 1000 – 1200 a 1300– 1600
tel.: 725 306 332, 731 588 632
email: poradna@respondeo.cz
Další informace a kontakty na www.respondeo.cz
www.facebook.com/respondeo

Aktivity projektu Občanské poradenství na Mladoboleslavsku
(program finanční a právní gramotnosti pro sociálně
vyloučené osoby na Mladoboleslavsku)
jsou podpořeny z prostředků Evropského sociálního fondu.

Myslel jsem,
že dcera bude navždy
zadlužená. Teď vím, že je
ještě naděje na vyřešení.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Občanské poradenství
v Mladé Boleslavi
Bezplatné profesionální
poradenství
pro všechny, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci
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Najdeme řešení vašich
starostí
Poskytujeme rady a podporu občanům starším 18 let,
kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a neznají
svá práva, povinnosti nebo dostupné služby. Radíme
všem, kdo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit
své oprávněné zájmy.

OBLASTI POMOCI
zadlužení (exekuce, půjčky, neschopnost splácet...)

sociální pracovníci

občanský soudní řád (žaloba, platební rozkaz...)

právník

rodinné právo (rozvod, péče o dítě...)

advokát

pracovněprávní vztahy (výpověď, potíže v zaměstnání...)
majetkoprávní vztahy (dědictví, darování, spoluvlastnictví...)
sociální dávky
spotřebitelské právo (reklamace...)
a další

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBA ZDARMA
Síla občanského poradenství spočívá v dostupnosti
a profesionalitě. Tým zkušených poradců pro vás hledá
to nejlepší možné řešení, nabízí vzory a formuláře listin,
radí, jak postupovat v právních záležitostech, orientuje
vás v jednání s úřady a institucemi...
Všechny služby přitom poskytujeme bezplatně
a s jediným záměrem: pomoci vám vyřešit nástrahy,
které vám život připravil. Jsme nestátní nezisková
organizace, nezávislá na jakýchkoli dalších subjektech.
Díky tomu máte jistotu, že poskytované rady jsou
skutečně ve vašem zájmu a že vám naši poradci nabízí
všechna dostupná řešení.

Jsme pro vás oporou a zkušeným partnerem, který bude
trpělivě hledat řešení a vysvětlovat vám jejich možné
důsledky.

NABÍZÍME VÁM
informace a podporu při řešení situace

ŘEŠENÍ NA MÍRU
Když se ocitneme v těžké životní situaci, děláme to
nejlepší, na co sami stačíme. Někdy tím problém
vyřešíme, jindy přispějí svou dobrou radou přátelé nebo
rodina. Občas ale ani ty nejlepší snahy nepřináší užitek.
Nevíme, co dál. Starosti přibývají, krize se prohlubuje…
V takové situaci pomáháme my. Na problémy už nejste
sami, jsme tu pro vás.

NÁŠ TÝM

NAŠE HLAVNÍ ZÁSADY

pomoc při vyplňování formulářů
pomoc při sepisování podání

BEZPLATNOST

asistenci při jednání s úřady

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

právní podporu

DISKRÉTNOST
NESTRANNOST
NEZÁVISLOST

ZNÁME ŘEŠENÍ
Každoročně pomůžeme stovkám klientů. Mnozí
z nich nás vyhledávají opakovaně a doporučují
naše služby svým přátelům a známým. Vážíme
si projevené důvěry a děkujeme za přízeň.
JSME VÁM NA BLÍZKU
Snažíme se, abychom byli s dostupnou
a profesionální pomocí stále k dispozici.
Vyhledejte si nejbližší pobočku tak, aby vám co
nejlépe vyhovovala. Pohodlně a diskrétně.
KONTAKTUJTE NÁS
Navštivte naše webové stránky, kde se dozvíte
více. Zůstaňte v kontaktu a informujte se
o všech novinkách, které připravujeme, na

www.respondeo.cz.

