Rodina v centru odbornými sociálními službami
zlepšuje život dětí na Novoborsku.

KONTAKTY
DLUHOVÁ PORADNA

Rodina v centru je nestátní nezisková organizace
působící v Novém Boru od roku 2005.

Dále provozujeme:
NZDM Vafle pomáhá dětem a mladým
lidem od 6 do 26 let s řešením každodenních
problémů. Společně s klientem hledáme cestu
k porozumění společnosti a přípravě do života.
Rodinná poradna pomáhá zlepšovat situaci
rodin, aby v nich nedocházelo k fyzickému,
psychickému a sociálnímu strádání dětí.
Inkluze ve vzdělávání poskytuje dětem
a žákům všestrannou podporu při řešení
školního neúspěchu a jeho předcházení.
Pěstounská péče pomáhá pěstounům vytvořit
pro děti bezpečný domov. Pěstouny respektujeme
a posilujeme kontakt dětí s biologickou rodinou.
Dětská skupina a MC Koblížek nabízí
vzdělávání, hlídání dětí a volnočasové aktivity
pro rodiče a děti, aby mohli smysluplně
naplňovat společné chvíle.
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Poskytujeme odbornou pomoc lidem,
kteří se dostali do problémů
s financemi a jsou zadlužení.

Komu je služba určena?

Jaké služby lze využít?

Co můžete očekávat?

Jste zadlužení, nebo vám zadlužení hrozí? Pokud
je vám více než 15 let a žijete v Novém Boru
nebo k němu máte vztah, můžete využít naše
služby.

Individuální poradenství – pomůžeme vám
při řešení problémů ve finanční oblasti nebo
při orientaci v systému sociálních dávek.

Mlčenlivost – v případě sdělení důvěrných
a citlivých informací zachováváme mlčenlivost.

Pomáháme rodinám, které mají nedostatek
financí z důvodu nezaměstnanosti, dluhů, problémů s finančním hospodařením, nebo potřebují
pomoci v komunikaci s úřady.

Rozhovor – poskytneme vám emoční podporu
v těžkých životních situacích.

Ocitli jste se ve špatné finanční
situaci?
• orientace ve vaší finanční situaci
• komunikace s věřiteli, exekutory
• nastavení rodinného rozpočtu

Doprovod – doprovodíme vás při jednání s úřady práce, městským úřadem, soudy a podobně.
Pomoc s finančním hospodařením
domácnosti – naučíme vás, jak vést vyvážený
rodinný rozpočet.

Vzájemný respekt – vaše problémy nezlehčujeme, naopak vážíme si vaší důvěry v nás.
Sepsání smlouvy – s klienty je sepsána smlouva o spolupráci, která má informační charakter.
Dostupnost služby – služby jsou poskytovány
každý všední den v dopoledních hodinách,
dále individuálně dle dohody s klientem.

Skupinové vzdělávání – nabídneme
vzdělávání, besedy či konzultace na téma
zdravého financování a dluhů.

• sepsání splátkového kalendáře
• pomoc se zvýšením vašeho příjmu (vyřízení
sociálních dávek, hledání zaměstnání, hledání
levnějšího bydlení)
• pomoc se sepsáním námitky proti nákladům
řízení, odporu proti platebnímu rozkazu
• zastavování protiprávních exekucí

Otevírací doba dluhové poradny
Po – Pá

7.00 – 11.00

11.30 – 15.30

Často jsme v terénu, proto si schůzku raději
domluvte předem telefonicky.

Všechny služby jsou bezplatné.

Projekt je financován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím
Operační programu Zaměstnanost
a ze státního rozpočtu České republiky.

