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Pozvánka na debatu pro seniory z Peček a okolí:

NENECHTE SE
NAPÁLIT!
Město Pečky si Vás dovololuje pozvat na debatu
s dluhovými poradci, kteří v našem regionu
pomáhají lidem řešit jejich problémy s dluhy.
Dozvíte se, jak se účinně bránit nekalým praxím
nejrůznějších podnikavců, kteří se snaží zneužít
důvěry a časté bezbrannosti starších lidí.
Kdy: úterý 24. srpna 2021 od 14 hodin.
Kde: Pečovatelská služba města Pečky (Chvalovická 1042).
Dle počasí se akce bude konat buď v atriu, nebo v klubovně.
Pro koho: Akce je určena pro seniory z Peček a okolí.
Hosté: Debaty se zúčastní dluhové poradkyně působící
v Pečkách a okolí Kateřina Poláčková a Šárka Lauko,
na dálku se s námi spojí i Zita Prošková, odbronice
na řešení problémů s dluhy z organizace Člověk v tísni.
Doprava: V případě zájmu o dopravu na akci prosím
volejte na telefon 720 467 607 nebo 321 785 468.

Poradíme Vám, co dělat, když:
? Vám u dveří zazvoní podomní prodejce.
Přes zákaz podomního prodeje lidem stále domů
chodí zprostředkovatelé, kteří jim nabízejí nejrůznější
zboží či služby. Osamělí senioři v těchto případech
často čelí nepřijatelnému nátlaku či zastrašování.
? Vám někdo nabízí změnu dodavatele energií.
Jak postupovat, když Vás zástupce nějaké firmy osloví se „super nabídkou” na levnější plyn či elektřinu?
? jste dostali nabídku nějaké „výhodné“ akce.
Přišla Vám do schránky pozvánka na předváděcí
akci? Nabízí Vám někdo “výhodnou” slevu, či slibuje
velkolepé dárky? Pozor na to, může to být začátek
vážných finančních problémů!
? Vám volá někdo s „úžasnou“ nabídkou čehokoliv.
Nabízí Vám někdo něco po telefonu? Buďte opatrní,
může jí o pokus o vylákávání citlivých údajů, jakými
může být např. přístup k Vašemu bankovnímu účtu.

Užitečné kontakty:
i dluhové poradkyně v Pečkách:
K. Poláčková, katerina.polackova@pinf.cz, 722 978 842
Š. Lauko, sarka.lauko@pinf.cz, 739 320 341
i městská policie: J. A. Komenského 184, Pečky,
tel.: 722 963 999, pověřený strážník: Oto Poidinger
i helplinka Člověka v tísni: 770 600 800, pondělí až
pátek od 9 do 17 h, v krizových situacích až do 22 h.

