Dluhy jsou noční můrou a
rostou!
Občanská poradna
Rumburk
Od začátku letošního roku do prvního
březnového
týdne
již
v občanské
poradně řešilo tyto problémy 22 klientů,
což je o 9 klientů více oproti danému
období v loňském roce.
Většina obyčejných obyvatel naší
republiky již pocítila dopad ekonomické
krize, o které se hovoří už od konce
loňského roku. Naši politici nás sice ze
začátku ujišťovali, že se nás to nebude
dotýkat, ale v současné době je realita
jiná. Náš region neoplývá zrovna velkou
nabídkou pracovních příležitostí a
situace se ještě díky krizi a následnému
propouštění zhoršuje. Spousta našich
spoluobčanů má těžké spaní nejenom
díky obavám ze ztráty zaměstnání, ale
hlavně díky tomu, že mají dluhy a nejsou
schopni je splácet.
V roce 2008 kontaktovalo poradnu ve
Farní charitě Rumburk 384 klientů a
z toho bylo 73 klientů, kteří řešili
problémy s dluhy a
neschopností
splácet. Dluhy, exekuce a jiné potíže
spojené s nesplácením trápí jistě mnoho
obyvatel. V médiích se tomuto problému
věnuje spousta času a každý varuje před

neuváženým zadlužováním. Vedoucí
Občanské poradny Rumburk radí:
„důkladně
si
před
podpisem
nejrůznějších smluv vše promyslete,
pročtěte a zvažte své reálné možnosti;
nejpodstatnější informace bývají psány
nejdrobnějším textem“. Od loňského roku
se tomuto tématu podrobněji věnuje i
Občanská
poradna
Rumburk
a
v letošním roce tomu nebude jinak.
Jelikož neznalost zákona neomlouvá,
pracovníci poradny se budou snažit o
zvyšování právního vědomí občanů
Šluknovského výběžku právě
v problematice zadlužování tím, že
budou nejenom distribuovat letáky, ale
budou pravidelně psát tiskové zprávy do
periodik a realizovat workshopy s tímto
tématem. Zprávy budou zaměřené na
podstatné informace týkající se nejenom
domácího rozpočtu, ale zejména exekucí
od A až do Z, a také osobního bankrotu.
Je pochopitelné, že nemusí být každý
článek otištěn, pro tento případ budou
tyto informace dostupné všem zájemcům
na webových stránkách Farní charity
Rumburk - www.charitarumburk.cz .
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