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Farmářský
biojarmark
20. 4. 2016
od 8.00 do 17.00 hodin

na Masarykově náměstí v Jihlavě

Srdečně Vás zveme na 1. jarmark
v novém kabátě! 

Nabídka: farmářské výrobky z Vysočiny 
(mléčné výrobky, zvěřinové a rybí 
speciality, sýry holandského typu, koření 
a jiné doplňující výrobky). Velký výběr 
občerstvení např. grilované maso, pečivo 
z rodinné pekárny, placky, víno, pivo aj.

Statutární město Jihlava pořádá v rámci akce Den Země

Občanská poradna Jihlava posky-
tuje odborné sociální poradenství 
pro osoby, které se ocitli v tíživé 
životní situaci nebo jim taková situ-
ace hrozí. Poskytujeme jim informa-
ce, rady, aktivní pomoc a realizujeme 
přednášky a odborné semináře. 

Občanská poradna poskytuje své 
služby BEZPLATNĚ, DISKRÉT-
NĚ, NEZÁVISLE A NESTRA NNĚ. 

V současné době je poradenství 
poskytováno v Jihlavě (Žižkova 13)  
od roku 1999 a na dvou kontaktních 
místech – v Telči (Masarykova 330) 
a Dačicích (Bratrská 221). V Telči 
je poradenství poskytováno od roku 
2001 a v Dačicích od roku 2013.  

Občanská poradna poskytu-
je osobní a telefonické konzultace, 
které mohou trvat až 45 minut. Na 
osobní konzultace v Jihlavě je nutné 
se objednat, v Telči (úterý) a Dači-
cích (čtvrtek) je poradenství posky-
továno bez objednání. 

Nejčastěji řešenou oblastí pora-
denství je dluhová a fi nanční pro-
blematika – tvoří kolem 40 % všech 
zodpovídaných dotazů. Další skupi-
nou jsou dotazy z oblasti pracovního 
práva, rodinného práva, smluvního 
práva a další. Občanská poradna je 

schopna poskytnou informace z 18 
oblastí práva. Díky tomuto širokému 
zaměření spolupracujeme s právní-
ky, insolvenčními správci, psycholo-
gy a dalšími odborníky.

Občanská poradna Jihlava se také 
věnuje prevenci zadlužování obča-
nů, kdy prostřednictvím fi nancí zís-
kaných z Fondu Vysočiny, realizuje 
přednášky s fi nanční tématikou na 
základních školách, středních ško-
lách a v neziskových organizacích. 
Občanská poradna také ve spolu-
práci s Občanskou poradnou Třebíč 

realizuje každoročně krajský semi-
nář věnovaný dluhové problematice 
pro odbornou veřejnost.  

Dlouhodobě také spolupracuje se 
Střední uměleckou školou grafi ckou, 
jejíž studenti pro poradnu připravu-
jí opakovaně materiály upozorňující 
na dluhovou problematiku. 

V současné době pracují v porad-
ně tři poradci na celý úvazek, ředi-
tel a administrativní pracovnice na 
zkrácený úvazek. Občanská poradna 
během svého působení zodpovědě-
la v letech 1999 – 2015 přes 25.000 

dotazů, které spadají do oblasti 
poskytovaného poradenství. 

Detailnější informace je možné 
nalézt na webových stránkách orga-
nizace - www.obcanskaporadna.cz či 
na facebookovém profi lu.     

Příběh uživatelky
Na poradnu se obrátila žena ve 

věku 62 let. Na konzultaci přišla 
z důvodu řešení své dluhové situace. 
Uživatelka dlužila částku 450 000,- 
Kč. Půjčky si brala na opravu nemo-
vitosti, ale také na nákup dárků pro 
své děti a vnoučata. Později si další 
půjčky brala na splácení předcháze-
jících.  O jejím zadlužení se dozvě-
děla její rodiny, která jí částečně 
pomohla. Tato pomoc byla na zákla-
dě částečného přiznání dluhů. Zby-
tek dlužné částky byl před rodinou 
zamlčen. Bohužel rodina se dozvě-
děla i tomto zbytku a odmítla se dál 
stýkat s matkou a babičkou.

Klientka toto velice špatně nes-
la – v poradně využila možnost roz-
hovoru s psycholožkou a její dluho-
vá situace se řešila prostřednictvím 
oddlužení. „V létě byla mnou viděna 
při rodinném výletu s celou rodinou,“ 
dodává Karel Křivánek. 

Bc. Karel Křivánek, DiS. 
ředitel Občanské poradny Jihlava 

Občanská poradna Jihlava pokořila 
25.000 zodpovězených dotazů

OBČANSKÁ poradna pořádá každoročně krajský seminář na dluhovou proble-
matiku. Foto: archiv OP

Představujeme


