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BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA JIŽ LETOS PORADILA ČTYŘEM
STOVKÁM LIDÍ
Řada dalších občanů navštěvuje besedy, které poradna pořádá v příhraničních
regionech jižních Čech
Na Bezplatnou právní poradnu, která funguje v Českém Krumlově a dalších sedmi městech jižních Čech, se
obracejí občané s nejrůznějšími problémy. „Každý rok poskytneme své poradenské služby osmi až devíti
stovkám lidí například v oblasti finanční/dluhové, pracovního, rodinného či občanského práva. Část
provozních hodin máme také každoročně vyhrazenu na všech pobočkách pro problémy a dotazy spotřebitelů.
Ty se týkají nejvíce reklamací či odstoupení od nevýhodných smluv“, uvádí Tereza Valachová
z českokrumlovské Bezplatné poradny.
Bezplatná právní poradna a její pobočky fungují v osmi městech. Každý den, vyjma středy je poradna otevřena
v Českém Krumlově, ve čtvrtek v Kaplici, v pondělí funguje poradna také ve Větřní, v úterý ve městě Vyšší
Brod a ve středu v Trhových Svinech a Nových Hradech. V rámci projektu podpořeného Ministerstvem
průmyslu a obchodu, který je zaměřen na ochranu spotřebitele pak také funguje poradna v Prachaticích, pro
spotřebitelskou problematiku zejména v úterý, a ve středu také ve Vimperku.
V oblasti spotřebitelské problematiky však vedle přímých poradenských služeb nabízí poradny i řadu
doplňkových služeb jako je webová poradna či besedy pro širokou veřejnost
WEBOVÁ PORADNA
Občané, kteří nemohou, nebo nechtějí využít poradenských služeb přímo na některé z poboček, mohou pro
svůj dotaz použít webovou poradnu dostupnou na webu poradny (http://poradna.krumlov.cz/w/webporadna-316/).

BESEDY PRO OBČANY MĚST A OBCÍ
Každý rok také bezplatná právní poradna připravuje řadu besed a informačně vzdělávacích akcí. Ty jsou
zaměřené na problematiku ochrany spotřebitele či zvyšování finanční gramotnosti. Účastníci se dozvědí o
nejčastěji řešených případech v poradnách, získají aktuální informace o novinkách v legislativě i o
možnostech, jak a kde mohou využít bezplatné pomoci.
Každý rok Bezplatná právní poradna uspořádá pro veřejnost kolem desítky akcí v několika městech. Nejinak
tomu bude i letos. Dne 7. září se uskuteční v Prachaticích akce pro širokou veřejnost na téma spotřebitelské
akce a klamavá reklama, a to na adrese Zlatá stezka 145. Další akce jsou připravovány na říjen a listopad
v Kaplici, Českém Krumlově či Vodňanech. Akce jsou samozřejmě stejně jako poradenské služby Bezplatné
právní poradny zcela zdarma a není potřeba se na ně dopředu přihlašovat. Akcemi vás provedou odborní
poradci poraden. Téma akcí se může měnit na základě přání účastníků.
Aktuální pozvánky na připravované akce najdete vždy na webu www.poradna.krumlov.cz.
Bezplatnou právní poradnu provozuje obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov. Díky finanční
podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu ČR mají poradna a její pobočky vyhrazené klientské hodiny pro
spotřebitelskou problematiku. Poradny mohou klienti kontaktovat osobě, telefonicky nebo e-mailem. Přesné
provozní doby poradny a jejích poboček vyhrazené pro spotřebitelskou problematiku najdete například na
webu www.poradna.krumlov.cz.

Tomáš Zunt, ředitel obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov, o.p.s
Kontakty pro více informací:
Mgr. Irena Šimečková, Bezplatná právní poradna ICOS v Českém Krumlově
tel.: 380 727 600, mobil.: 774 110 124
e-mail: simeckova@latran.cz

www.icos.krumlov.cz
Realizováno v rámci projektu „Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2017“.
Podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Příloha: pozvánka na akci - Prachatice

