Sdružení azylových domů v ČR, o. s. si Vás dovoluje pozvat na

KURZ DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ
DLUHOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
Přednášející: JUDr. Ondřej Načeradský, Občanská poradna o. s. Společnou cestou
KDY? 18. dubna 2011 od 9h do 17h
KDE? Klub Kafe Ostrava, Sál G – centrum, Čujkovova 40a, Ostrava - Zábřeh
KURZ DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ je zaměřen na praktickou i právní stránku dluhové problematiky.
Výchozím bodem jsou rodinné finance a finanční plánování s přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny azylových
domů, neboli jak si nepůjčovat.
Druhá fáze kurzu se zaměřuje na orientaci v nabídce úvěrů a půjček se zaměřením na uzavírání smlouvy a rizikové
praktiky věřitelů, kteří se často snaží zneužít omezenou orientaci a zkušenosti cílové skupiny, neboli jak si půjčit
co nejbezpečněji.
Třetí fáze kurzu vysvětluje, jak by měl dlužník postupovat, dostává-li se do potíží se splácením dluhů, neboli jak
řešit neschopnost splácet.
Ve čtvrté fázi kurzu je vysvětlen postup mimosoudního a soudního uplatnění pohledávky, neboli co se bude dít,
když nás věřitel zažaluje.
Pátá fáze návazně probírá typický průběh soudního výkonu rozhodnutí a exekuce, neboli co může dlužník čekat
od exekutora.
Na závěr kurzu bude vyčleněn prostor pro dotazy účastníků.
V příloze této pozvánky najdete přihlášku. Vyplněnou přihlášku zasílejte na marketa.flaksova@azylovedomy.cz.
Upozorňujeme, že kapacita prostor je omezena, přihlášky budou akceptovány dle došlého pořadí - s přihlášením
proto neotálejte! Každému přihlášenému bude zasláno vyrozumění.
Účastnický poplatek je 600kč/osoba pro členy S.A.D., pro ostatní 1200Kč/osoba (platbu prosím uhradit na místě).
Každý účastník obdrží podklady k přednášce a také Potvrzení o absolvování vzdělávání v rozsahu 8 hodin.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení (coffee breaky, oběd).
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Markétu Flaksovouna tel. 603 141 416 nebo na
marketa.flaksova@azylovedomy.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi!
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