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� Jak postupovat, když mi zaměstna-
vatel nevyplácí mzdu? 

� Jaký je rozdíl mezi výpovědí a 
ukončením pracovního poměru doho-
dou? 

� Zaměstnavatel mi tvrdí, že musím 
dohodu podepsat. Má na to nárok? 

� Jak může mít způsob ukončení 
pracovního poměru vliv na vyplácenou 
výši podpory v nezaměstnanosti? 

Pokud bezradně koumáte nad 
podobnými otázkami, patříte nej-
spíš ke skupině populace, na niž 
dolehly okolnosti roku covidové 
pandemie. Uvedené příklady jsou 
jedny z nejčastějších problematik, 
které někdy lidi dohnaly do zdán-
livě neřešitelných situací. Přišli o 
podnikání, propustili je z práce, 
nemají peníze na nájem, služby, na 
školní obědy pro děti...

Zastání najdeme v bezplat- KDYŽ není kam sáhnout a upomínky 
se hromadí...
 Ilustrační foto: archiv OP

Lidé v nouzi
najdou zastání

v občanské poradně

né občanské poradně a s pomo-
cí vyškolených odborníků se nám 
bude lehčeji orientovat v obtíž-
ných životních situacích a v hledá-
ní jejich řešení.

Dnes jsme zavítali do Občanské 
poradny (OP) v Novém Městě na 
Moravě, která již přes dvacet let 
poskytuje přímé a bezplatné pora-
denství v mnoha oblastech běžné-
ho života. Její motto zní: Jsme tu 
pro Vás! Společně to zvládneme. 
Nejsme jen letáky a formuláře! 

V kanceláři na Vratislavově nám. 
č. 12 se setkáváme s poradky-
ní Lucií Novotnou. Jak říká, její 
klientelu tvoří lidé, co se ocitli v 
těžké situaci, často ve slepé uličce, 
a neví, jak danou situaci řešit. 

Jakmile vyhledají poradnu, na 
svůj problém přestávají být sami. 
V OP zjistí, na co mají nárok, jak 
postupovat, dozví se o svých prá-
vech a povinnostech. 

„Pomůžeme vám individuálně řešit 
konkrétní problémy vyplývající ze 
zaměstnání, rodinných a sousedských 
vztahů, bydlení, možné podpory od 
státu (sociální dávky), vyjednávání 
s úřady či soudy,“ přibližuje Lucie 
Novotná. Někdy dle jejích zkuše-
ností stačí málo a vše se rozhýbe 
správným směrem. 

V posledních letech poradnu 
oslovují lidé, které trápí potíže se 
splácením půjček a hypoték. „I jim 
pomáháme problémy s dluhy řešit, 
a eliminovat tak případné dopady. 
V rámci akreditace můžeme sepsat i 
návrh na oddlužení a ve většině pří-
padů neřešitelnou situaci pozved-
nout,“ nabízí poradkyně. Poraden-
ství je diskrétní s respektem ke 
každému, kdo poradnu vyhledá. 
Poradci ale přijímají i anonymní 
dotazy. Více na www.portimo.cz/
obcanska-poradna.  -lko-

Spousta lidí dnes po ztrátě práce
či podnikání řeší existenční problémy


