THEIA – krizové centrum poskytuje nově své služby v KC Máj
České Budějovice (2. 9. 2016) THEIA – krizové centrum o.p.s. poskytuje obyvatelům Budějovicka
pomoc již od roku 2009. V posledních letech stále více stoupá poptávka po službě odborného
sociálního poradenství, která pomáhá řešit mimo jiné problémy související se zadlužováním a
předlužování. Krom poradny na Mánesova 11/3b tak od příští středy budou moci zájemci využít
těchto služeb i v prostorách Poradenského centra v Komunitním centru Máj v Č. Budějovicích.
„Přivítali jsme nabídku zástupců Magistrátu České Budějovice využít prostory Poradenského centra pro
poskytování naší služby. I přes to, že v Č. Budějovicích máme své sídlo a poradnu nedaleko náměstí,
otevření druhé poradny v lokalitě Máj nám přišlo jako výborný nápad. Mnohým zájemcům o službu tak
budeme blíž, snadněji si k nám najdou cestu“, poznamenala Barbora Čechová, ředitelka THEIA.
Problematika odborného sociálního poradenství má poměrně široký záběr a pomáhá řešit obrovské
spektrum otázek. Nejčastějšími tématy jsou oblast zadlužení, exekucí a malá orientace v právech, ale i
povinnostech. V těchto, ale i dalších situacích, bude THEIA pomáhat i v nové poradně.
„Dostala jsem se do naprosto zoufalé situace. Byla jsem delší dobu v pracovní neschopnosti vlivem
úrazu a můj příjem byl po tuto dobu velice nízký. Nestačila jsem splácet závazky, které jsem doposud
řádně hradila. Věřitelé zpočátku mou situaci chápali, ale později mi závazky zesplatnili a následně mi
začali chodit obsílky od soudu. Nevěděla jsem, co bude dál, co si s dcerkou počneme. Pak mi ale
kamarádka poradila navštívit organizaci THEIA. Nedoufala jsem, ale s poradkyní jsme nalezly řešení, vše
mi vysvětlila a pomohla se zorientovat. Dnes už je mi veseleji, vím, že se to podaří vyřešit“, uvedla paní
E.K. Své služby poskytuje pro klienty bez úplaty z jejich strany a tak je mohou využít i ti, pro něž je
komerční poradenství nedostupné. V Poradenském centru Máj je naleznete každou středu od 12.30 do
16.30. na konzultace se není nutné objednávat.
Základní činností organizace je poskytování registrovaných sociálních služeb. THEIA byla založena v roce
2009 a od svého vzniku v této oblasti působí. Pomoc poskytuje především osobám v krizi, obětem násilí
a trestných činů. V ambulantních poradnách v Č. Budějovicích, v Jindřichově Hradci, Českém Krumlově a
v Písku poskytuje služby krizové pomoci a odborného sociálního poradenství. Organizace se rovněž
věnuje aktivně oblasti prevence, kdy realizuje na základních a středních školách v Jihočeském kraji
ročně více jak 200 takových programů. Pro tento nový školní rok jsou mezi témata jak pro mladší, tak
pro starší děti zařazeny i programy související s problematikou zadlužování a zdravého hospodaření
s domácím rozpočtem.
Informace pro média: http://www.theia.cz/cs/theia-o-nas/pro-media
Kontaktní osoba: Bc. Barbora Čechová, tel: 724 243 726, email: cechova@theia.cz
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