Občanská poradna Vsetín pomáhá při řešení obtížných problémů
Občanská poradna Vsetín poskytuje bezplatné odborné konzultace v oblasti rodinných,
majetkoprávních a pracovněprávních vztahů, dluhů, bydlení, trestního práva, pojištění a
spotřebitelské problematiky.
Aktuálně navázala spolupráci s projektem Nedlužím státu, který umožňuje všem občanům ČR si
ověřit, zda nemají žádné závazky vůči veřejné správě. Češi totiž dluží státu celkem 22 miliard korun,
nejčastěji za nedoplatky na daních či poplatky za psy a popelnice. Přitom velká část dlužníků o svých
dluzích vůbec neví.
Dlouhodobě se Občanská poradna Vsetín účastní také Dnu bez dluhů. Jejím cílem je poradit
dlužníkům, kde s řešením dluhů začít a jak postupovat. Důležitou součástí je také prevence zadlužení.
„Letošní ročník se však kvůli zhoršené epidemiologické situaci nemohl uskutečnit,“ informuje vedoucí
občanské poradny Ivana Měrková a dodává, že je to velká škoda, protože téma dluhů je bohužel
velmi aktuální.
Podle organizace Otevřená společnost, která provozuje mapu exekucí, je v ORP Vsetín celkem 2861
(tedy 5,08 %) lidí v exekuci. Jedná se o údaj z roku 2019. „Lze předpokládat, že kvůli poklesu
ekonomiky počet exekucí poroste,“ domnívá se ředitelka organizace Soňa Zelíková. V současné době
totiž značná část lidí přichází o své pravidelné příjmy.
Poradna se však nezabývá pouze dluhy. „S klienty se zaobíráme problematikou nekalých
spotřebitelských praktik, nabízíme orientaci v sociálních dávkách, v řešení rozvodů a následné péče o
děti, dědických a sousedských sporech,“ vyjmenovává Měrková. Poradna nabízí také mediaci, tedy
řešení sporů mimosoudní cestou.
Jelikož mnohé z problémů dopadají také na duševní pohodu klientů, je součástí poradny také
psychologické poradenství. Všechny služby jsou bezplatné.
Občanská poradna Vsetín je členem Asociace občanských poraden, jež sdružuje 36 podobných
organizací v celé České republice. Občanská poradna Vsetín je součástí Vzdělávacího a komunitního
centra Integra Vsetín. „Jsme obecně prospěšná společnost, která vychází z myšlenek rovnosti a
solidarity,“ vysvětluje ředitelka Zelíková. Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín v oblasti
sociálních služeb pomáhá od roku 2004.
Více informací naleznete na webu vkci.cz nebo na facebookové stránce Občanská poradna Vsetín.
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