GOPALA o. p. s.
GOPALA o. p. s. se stala první akreditovanou společnosti Ministerstvem spravedlnosti v Karlovarském kraji pro
poskytování služeb v oblasti oddlužení.
Od 1. 1. 2018 je zařazena sociální služba odborné sociální poradenství s názvem DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji a v roce 20158 poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.
INSOLVENCE = ODDLUŽENÍ = OSOBNÍ BANKROT
Aktuálně: GOPALA o. p. s. se stala první akreditovanou společností v Karlovarském kraji pro poskytování služeb
v oblastí oddlužení. Současně ji jako akreditované osobě bylo Ministerstvem spravedlnosti přiděleno identifikační
číslo AO-020-2017.
Každý z nás se může dostat do finančních problémů. Občan České republiky má možnosti při splnění zákonných
podmínek podat návrh na tzv. insolvenci (oddlužení, osobní bankrot). Tento krok bývá mnohdy pro naše klienty
nejrychlejším a nejvýhodnějším řešením finanční situace.
Oddlužení se řídí zákonem 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Má klient nárok na oddlužení? – odpovězte na tyto otázky:
 Má více věřitelů (nejméně 2)?
 Je alespoň se 2 dluhy déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti (má dokonce i exekuce nebo platební rozkazy)?
 Není schopen své závazky pravidelně plnit (výše pravidelných měsíčních splátek převyšuje možnosti
měsíčního příjmu, nemá dostatek majetku)?
 Je schopen platit po dobu 3 nebo 5 let minimální splátku pro oddlužení, která se odvíjí od konkrétního
případu?
 Pokud klient na všechny výše uvedené dotazy odpověděl ANO, pak splňuje základní podmínky pro schválení
insolvence, tj. oddlužení, osobního bankrotu, a má reálnou šanci se během 3 nebo 5 let zbavit finančních
problémů a začít znovu žít klidný život bez dluhů, bez strachu otevřít dveře nebo zvednout telefon.
Co schválením oddlužení klient získá:
 Jedná se o jedinou naším právním řádem posvěcenou oficiální cestu, jak se legálně zbavit všech dluhů.
 Klient může v rámci insolvenčního řízení umořit veškeré své závazky (při splnění podmínek stanovených
soudem).
 Nenarůstají úroky z prodlení ani pokuty (dluh se již nezvětšuje).
 V případě manželů dojde k současnému oddlužení obou partnerů.
 Oddlužení umožnuje zavedení splátkového kalendáře, soud ponechá poměrně slušnou měsíční částku na
živobytí, přičemž veškeré dluhy bude splácet pouze v jedné měsíční splátce po dobu 3-5 let
 Klient zná přesně termín, kdy to všechno konečně skončí, má tak před sebou jasnou vidinu života bez
dluhů.
ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY
Ambulantní služba:
NEJDEK
ÚT a ČT 09:00 – 13:00 hod.
Kancelář v provozovně společnosti GOPALA o. p. s. v Nejdku, Husova 434
Terénní služba:
PO – PÁ 08:00 – 16:30 hod. Poskytování služby uživatelům mimo provozovny.
V případě potřeby po dohodě i mimo výše uvedenou pracovní dobu po předchozím telefonickém, e-mailovém nebo
ústním dojednání.
Kontakt:
Ředitel společnosti:
Ing. Daniela Zemanová, DiS.
Kontaktní osoba:
Ing Daniela Zemanová, DiS.
E-mail:
d.zemanová@gopala-ops.cz, info@gopala-ops.cz
Mobilní telefon:
+420 724 75 65 65
Číslo účtu:
2901087704/2010

