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POSLÁNÍ 

 
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni 

obrátí. Je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provází 

občany při jejich obtížích. 

    Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, 

neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své 

oprávněné zájmy. 

Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují 

příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené 

problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. 
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ORGÁNY SDRUŽENÍ 

 
 

Členové výkonného výboru sdružení: 
 
PhDr. Mirka Nečasová,PhD 
Bc. Karel Kosina  
Mgr. Michaela Macková  
JUDr. Jitka Tesařová 
 
 
Zaměstnanci: 
 
Ing. Blanka Přikrylová - ředitelka  
Kateřina Poláčková, Dis. - poradce  
Beata Mejzlíková - poradce  
Petr Mareš – poradce (od 1.5.2003) 
Mgr. František Karlík – fundraiser (do 30.6.2003) 
 
 
 
Dobrovolníci: 
 
Dr. Antonín Konečný, Hana Pospíchalová, Kristina Rajlichová, Mgr. Pavel 
Kobylka, Lucie Srncová, Dr.Magdalena Havlová, Martina Staňková, Dr. Mirka 
Nečasová, JUDr. Alena Brožková, Hana Hadrabová, Eva Maixnerová, Jan 
Hebnar. 
 
 
Supervizor: Mgr. Iva Kratochvilová 
webmaster ing. Robert Němeček.   
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STRUČNÁ HISTORIE 
 

Začátek roku 1997 

První myšlenky na založení občanské poradny vzešly z kontaktů s partnery 

z Anglie. Následovalo hledání podpory v brněnské komunitě. Cennou pomoc 

nám poskytli pracovníci odboru sociální péče Magistrátu města Brna.  

Občanská poradna Brno vznikla pod záštitou Asociace manželských a rodinných 

poradců v květnu 1997. V červenci se za podpory úřadů a grantových organizací 

v provizorních prostorách podařilo poradnu otevřít veřejnosti. V prvním měsíci 

využilo jejích služeb asi 60 klientů. Ve stejném měsíci se také Občanská 

poradna osamostatnila a byla na MV ČR zaregistrována jako samostatné 

občanské sdružení. 

 

1998  

Za pomoci ÚMČ Brno-Střed se podařilo získat vhodnější prostory na ulici 

Milady Horákové 19, které jsme měli ve sníženém pronájmu do konce roku 

2003. Proběhla jejich rekonstrukce a posléze jsme zde po tiskové konferenci 

zahájili poradenskou práci. Současně se poradna stala jako jedna z prvních 

členem Asociace občanských poraden. 

 

1999 

V tomto roce byl zabezpečen chod modelové občanské poradny a zachován 

stabilní provoz po 22 hodin týdně pro klienty. Podařilo se vyškolit prvních 5 

dobrovolníků a začít tak naplňovat jeden z principů občanské poradny, kdy 

„občan radí občanovi“. Podařilo se navázat spolupráci s Magistrátem města 

Brna, ÚMČ Brno-Střed, s mnoha organizacemi v neziskovém sektoru a získat 

konzultanty pro oblasti informační databáze. 
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2000 

Služby poradny se staly nedílnou součástí nabídky sociálních služeb města Brna  

a začalo je využívat i větší množství klientů z okolí Brna. Nabídka poradny byla 

rozšířena o bezplatnou mediaci – alternativní řešení sporů, byl prohlouben 

systém pravidelných supervizních setkání. V rámci rozvoje se pokračovalo ve 

výcviku dobrovolníků, pořádala odborná školení a poradna se aktivně podílela 

na činnosti Asociace občanských poraden, a to zejména v oblasti školení 

poradců. Byla vytvořena jednotná koncepce výcviku, zpracovány písemné 

školicí materiály. Počet nových klientů i konzultací se v tomto roce více než 

zdvojnásobil. V rámci projektu bylo provedeno hodnocení efektivity projektu a 

vyškoleno 12 dobrovolníků. 

 

2001 

Rok 2001 byl pro Občanskou poradnu Brno velmi úspěšný. Podařilo se zachovat 

stabilní provoz poradny, která byla klientům k dispozici čtyři dny v týdnu (tj. 

celkově 21 hodin). Nabídku našich služeb pro klienty tvořila možnost mediace, 

tedy alternativního řešení sporů - vyjednávání za pomoci prostředníka. Z pozice 

člena výkonného výboru Asociace jsme se zapojili do veškerých koncepčních a 

rozvojových prací v rámci sítě občanských poraden. V rámci rozšiřování sítě 

Asociace občanských poraden jsme poskytovali zázemí a konzultace občanským 

poradnám, které se chtěly stát jejími členy. Podporovali jsme poradny v Novém 

Městě na Moravě, v Poličce a Karviné. Poradny v Novém Městě na Moravě a 

v Poličce byly v listopadu 2001 přijaty za řádné členy AOP. Velikým oceněním 

a povzbuzením pro nás bylo to, že naše poradna byla nominována na cenu 

projekt roku „PROROK 2001“. Toto ocenění bylo na závěr roku 2001 dokladem 

smysluplnosti naší práce a velikou odměnou jak zaměstnancům, tak 

dobrovolným pracovníkům poradny. 
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2002 

Rok 2002 byl pro Občanskou poradnu Brno rovněž úspěšný. Podařilo se 

zachovat stabilní provoz poradny. Klienti mohli i nadále  využívat poradenství  

ve večerních hodinách 1x týdně. Nabídku našich služeb pro klienty tvořila 

možnost mediace. Dále se prohloubil systém pravidelných supervizních setkání 

pod vedením Dr. Nečasové. Rozvoj poradny byl v roce 2002 umožněn 

především díky finančním prostředkům, které jsme v rámci grantového řízení 

získali z EU Phare v červenci 2002. Tento projekt nám umožnil pokračovat 

v poradenství, zaměřit se na podporu fundraisingových dovedností poradny a 

vyhodnotit spokojenost klientů s poskytovanými službami. 

Účastnili jsme se aktivně na činnostech AOP. V rámci rozšiřování sítě Asociace 

občanských poraden jsme v roce 2002 poskytovali zázemí a konzultace 

občanským poradnám, které se chtěly stát jejími členy. Podporovali jsme 

poradny v Karviné a Třebíči. Z pozice člena výkonného výboru Asociace jsme 

se zapojili do veškerých koncepčních a rozvojových prací v rámci sítě 

občanských poraden. V rámci AOP byly zpracovány nové Minimální standardy 

kvality s cílem zajistit klientům občanských poraden AOP srovnatelnou kvalitu 

poskytovaných služeb. Na tvorbě Minimálních standardů  se poradna aktivně 

podílela. Podíleli jsme se také na tvorbě kontrolních a vyhodnocovacích 

mechanismů.  
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Počet klientů, kteří navštívili poradnu za dobu jejího trvání ukazuje následující 

graf. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI - 2003 
 

 
Rok 2003 byl pro Občanskou poradnu Brno úspěšný především tím, že se 
podařilo finančně poradnu stabilizovat a zachovat běžný provoz poradny. 
V závěru roku 2003 se podařilo pro poradnu, díky podpoře Magistrátu města 
Brna, zajistit nové samostatné prostory na ulici Anenská 10 a zajistit tak 
mnohem kvalitnější prostředí, jak pro klienty, tak pro pracovníky poradny. Za 
pomoci finančních prostředků získaných v dotačním řízení MPSV jsme 
realizovali nové projekty - asistenční službu pro seniory, projekt naplnění 
standardů v OP Brno a projekt vzdělávání a supervize pracovníků OP Brno. 
 
Rozvoj OP Brno 
 
V rámci rozvoje a dalšího vzdělávání jsme pokračovali ve výcviku dobrovolníků 
zahájeného koncem roku 2002. Proběhlo jejich vyškolení a koncem dubna se 
všech 5 dobrovolníků zapojilo do poradenské činnosti. Účastnili jsme se 
odborných školení k informační databázi. V systému poradny byl pevně 
zakotven systém pravidelných měsíčních skupinových supervizí pod odborným 
vedením psycholožky Mgr. Ivy Kratochvilové. Rozvoj poradny byl v roce 2003 
umožněn díky finančním prostředkům, které jsme v rámci grantového řízení 
získali z EU Phare v červenci 2002 a z dotačního řízení MPSV. Tyto projekty 
nám umožnily pokračovat v poradenství, zaměřit se na podporu 
fundraisingových dovedností poradny a vyhodnotit spokojenost klientů 
s poskytovanými službami. Velká část finančních prostředků MPSV umožnila, 
kromě běžného poradenství další systematické vzdělávání, supervizi a přípravu 
organizace na proces zavádění minimálních standardů v sociální práci. 
 
Poradenství 
 
Ze strany veřejnosti stále narůstal počet těch, kteří projevují zájem o rady, 
informace a další pomoc občanské poradny. Poradna opět zaznamenala nárůst 
zájmu ze strany obyvatel o její služby. Občanskou poradnu Brno v roce 2003 
kontaktovalo 2123 nových klientů, poradci poskytli 2344 konzultací a 
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zodpověděli celkem 2828 dotazů. Mezi členskými poradnami AOP se jedná o 
nejvyšší počty klientů. 
 
Statistické údaje ukazují, že k nejčastějším problémovým situacím, se kterými se 
klienti na poradnu v roce 2003 obraceli, patří: 
 
• právní ochrana, 
• rodina a mezilidské vztahy, 
• bydlení, 
• majetkoprávní vztahy 
• pracovněprávní vztahy. 
 
Klienti většinou navštěvovali poradnu osobně (74%), telefonovali (17%) a 
narostl i podíl dotazů prostřednictvím internetu (8%). Dopisem svůj dotaz 
zaslalo pouze 1% klientů. Průměrný věk klientů byl 47 roků a většinou poradnu 
navštěvovaly ženy. Podíl mužů byl pouze 37% klientů. 
 
 

Podíl dotazů v jednotlivých oblastech ukazuje následující graf: 
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Mediace 
 
V roce 2003 jsme pokračovali v propagaci mediace jako způsobu řešení 
konfliktů. Jedná se o metodu, která ponechává účastníkům kontrolu nad 
výsledkem řešení, poskytuje možnost vyhnout se soudnímu sporu  a ponechává 
účastníkům příležitost budovat dobrou vzájemnou spolupráci. Díky spolupráci 
s Asociací mediátorů ČR (jejímiž zakládajícími členy, akreditovanými 
mediátorkami a lektorkami jsou dvě dobrovolné pracovnice naší poradny), se 
poradci zúčastnili informačního a základního stupně školení v mediaci. Mediace 
však prozatím zůstává méně známou a tedy i méně klienty využívanou službou. 
 
Spolupráce s partnery 
 

státní správa a samospráva 
- Magistrát města Brna – odbor sociální péče  a bytový odbor – vzájemná 

výměna informací, odborné konzultace v konkrétních případech, 
předávání informačních materiálů.  

- Úřady městských částí – totožné jako výše 
- Městská správa sociálního zabezpečení – odkazování klientů ke 

konkrétním pracovnicím k vyřízení nároku na dávky důchodového a 
nemocenského pojištění 

- úřady práce – spolupráce s kontrolním, právním a poradenským 
oddělením při řešení pracovně-právních sporů klientů 

 
nestátní neziskové organizace
- Asociace manželských a rodinných poraden – spolupráce s manželskými 

a rodinnými poradnami při odkazování klientů řešících manželské a 
rodinné krize, objednávání klientů, zprostředkování odborné pomoci 
(např. Bethesda) 

- Asociace mediátorů České republiky – vzájemná propagace služeb 
- Domov sv. Markéty pro matky s dětmi – zprostředkování konkrétní 

pomoci klientkám tohoto zařízení a současně odkazování potřebných 
klientek 

- Bílý kruh bezpečí – odkazování klientů, kteří potřebují pomoc, na kterou 
se tato organizace specializuje, převážně v oblasti týraných žen 

- Sdružení na ochranu nájemníků – odkazování klientů, kteří řeší 
komplikované případy v oblasti bydlení 

- Fond ohroženích dětí – odkazování na místní pobočku 
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- Občanské sdružení Práh – s touto organizací jsme navázali úzkou 
spolupráci v oblasti poskytování poradenství klientům Prahu přímo v naší 
organizaci prostřednictvím vyškolených poradců o. s. Práh. 

- poradny AOP – vzájemné odkazování podle dostupnosti jednotlivých 
poraden klientům 

 
ostatní 
- Kancelář veřejného ochránce práv – podařilo se navázat oboustranně 

zajímavou spolupráci při odkazování klientů z kanceláře VOP, na které se 
působnost ombudsmana nevztahuje, konzultování konkrétních případů, 
pomoc klientům při podávání podnětů 

 
Dobrovolníci 
 
V roce 2003 jme pokračovali ve výcviku 5 dobrovolných poradců, kteří se začali 
připravovat na poradenskou práci v prosinci 2002. Jejich výcvik byl ukončen 
v dubnu 2003 a pod supervizí ředitelky poradny se začali zapojovat do 
poradenského procesu. Z původně 5 školených dobrovolných poradců se 4 plně 
zapojili do poradenské práce. 
Úspěchem je především to, že povědomí o této poměrně náročné formě 
dobrovolnické práce velice vzrostlo a občané sami nabízeli svoje schopnosti a 
volný čas ve prospěch ostatních. Kladně lze hodnotit situaci, kdy dobrovolníci 
vyškolení v předešlých letech dále pokračovali v dobrovolnické práci a svými 
dovednostmi a zkušenostmi se stali rovnocennými partnery profesionálních 
poradců. 
 
Kromě dobrovolníků jsme spolupracovali také se studenty Právnické fakulty 
MU v Brně. Dva studenti v poradně pravidelně pomáhali s konzultacemi 
právních aspektů problémů klientů. Poradna byla rovněž místem, ve kterém 
absolvovali praxi studenti FSS MU v Brně a studenti Evangelické akademie. 
V rámci praxí měli možnost se seznámit s tímto druhem poradenství, absolvovat 
náslechy a aktivně se podílet na řešení problémů klientů. 
 
Propagace 
 
Nedílnou součástí naší práce je zajišťování propagace. O činnosti poradny byly 
zveřejněny články v denním tisku (Rovnost, MF Dnes, Slovo, Den). Významnou 
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propagační akcí bylo uspořádání dne otevřených dveří v rámci kampaně „30 dní 
pro neziskový sektor“.  Poradna byla propagována v rámci fundraisingových 
aktivit, kdy s její činností byli seznamováni potencionální dárci ze soukromého 
sektoru. S činností občanské poradny byli seznámeni studenti FSS formou 
přednášky. Propagace organizace probíhala také v Asociaci občanských 
poraden, v rámci společných aktivit. Poradna má  vlastní internetové stránky, na 
kterých informuje o své činnosti www.volny.cz/poradna.brno. 
 
Činnost v rámci AOP 
 
V rámci rozšiřování sítě Asociace občanských poraden jsme v roce 2003 
poskytovali zázemí a konzultace občanským poradnám, které se chtěly stát 
jejími členy. Podporovali jsme poradnu v Třebíči a poskytovali jednorázové  
konzultace zájemcům o členství. Poradna v Třebíči byla přijata za řádného člena 
AOP. Poradna byla místem, které navštívily i zahraniční delegace z Rumunska a 
Čečenska, které zakládají vlastní sítě občanských poraden. 
Zapojili jsme se do veškerých koncepčních a rozvojových prací v rámci sítě 
občanských poraden. Především do všech činností, které  souvisely se 
zpracováním a zaváděním do praxe minimálních standardů občanských poraden. 
Poradna se podílela na zpracování koncepčních materiálů, jednotlivých metodik, 
podílela se na podpoře poraden, které po prvních kolech kontrol potřebovaly 
pomoc při naplňování minimálních standardů. Cílem této aktivity je zajistit 
klientům občanských poraden AOP srovnatelnou kvalitu poskytovaných služeb.  
 
Podpora z Evropské unie 
 
V červenci 2002 se nám podařilo získat finanční prostředky u EU-Phare a začít 
tak uskutečňovat projekt „Občanské poradenství“, jehož náplní bylo dále 
rozvinout projekt občanské poradny. Cílem projektu je podávat rady a informace 
občanům o jejich právech a povinnostech, učit je používat informace tak, aby se 
stali rovnocennými partnery státních institucí. Projekt měl přispět k zvýšení 
respektování lidských práv a lidské důstojnosti. 
V rámci projektu se stav zaměstnanců rozrostl o fundraisera, jehož základní 
náplní bylo zajistit vícezdrojové financování poradny a posílit tak její 
nezávislost. Snažili jsme se oslovit i soukromý sektor a navázat spolupráci 
s firmami a motivovat je k soukromému dárcovství ve prospěch poradny.  
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Součástí projektu bylo i vyhodnocení spokojenosti klientů s nabízenými 
službami, které by mělo pomoci zvýšit kvalitu poradenství a cíleně se orientovat 
na potřeby klientů. Projekt byl ukončen v červenci 2003. 
V rámci projektu jsme realizovali 6 základních aktivit 

- poradenství, přijetí dobrovolných poradců, propagaci, fundraising, 
analýzu, spolupráci s organizacemi a externími konzultanty. 

Prostřednictvím těchto aktivit jsme naplnili 4 základní cíle projektu: 
1. rozvinutí práce občanské poradny – zajištění kvalitního bezplatného, 

nestranného, nezávislého a diskrétního poradenství pro občany 
v obtížných životních situacích 

2. zpracování podrobné analýzy, která zhodnotila socio-demografickou 
strukturu klientů a odpovídaných dotazů a vyhodnocení spokojenosti 
klientů s poskytovanými službami.  

3. seznámení odpovědných pracovníků státní zprávy  a veřejné samosprávy 
s analýzou formou závěrečné zprávy a nabídnutí výsledků i 
spolupracujícím organizacím z neziskového sektoru 

4. posílení fundraisingové dovednosti poradny, zajištění vícezdrojového  
financování organizace a zvýšení tak její nezávislosti. 

 
Cíle projektu 1-3 se podařilo naplnit. Cíl 4 jsme nenaplnili zcela podle 
původního očekávání. Fundraising byl realizován prostřednictvím náboru 
pracovníka specializovaného na tuto oblast. V průběhu projektu byla realizována 
dopisně-telefonická kampaň, prostřednictvím které jsme oslovili 413 dárců ze 
soukromého nebo podnikového sektoru. Celková hodnota získaných darů 
představovala 24 000 Kč. Dary poskytlo 1% oslovených dárců a získaná částka 
představovala 4% z celkových finančních zdrojů organizace za dobu projektu. 
Toto procento odpovídá zhruba zkušenostem obdobných organizací ve Velké 
Británii. Dar byly většinou ochotny poskytnout velké firmy, které již mají 
zkušenosti s donátorstvím. Všem firmám, které nám zaslaly příspěvek jsme 
poděkovali. Nicméně se tímto způsobem nepodařilo zajistit dlouhodobý zdroj 
financování organizace. 
 
Podrobnou zprávu o realizovaném projektu lze získat na naší webové stránce 
www. volny.cz/poradna.brno jako dokument ke stažení. 
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Projekt asistence seniorům v obtížných životních situacích 
 
Základní aktivitou tohoto projektu bylo vytvoření asistenční služby pro seniory, 
kteří se dostali do obtížné životní situace. Podnětem k realizaci projektu bylo 
zjištění, že právě senioři mají nejvíc problémů při prosazování svých práv na 
konkrétních místech. V rámci projektu byly vyškoleny dvě asistentky pro 
přímou pomoc cílové skupině. Tato služba pak byla nabízena konkrétním 
klientům – seniorům, kteří navštívili poradnu. Nejčastěji tuto službu senioři 
využívali pro pomoc při vyjednávání s MSSZ, s úřady zabezpečujícími dávky 
státní sociální podpory a péče. Rovněž tuto službu využívali, pokud potřebovali 
nahlížet do soudních spisů a potřebovali asistenta, který by jim pomohl se ve 
spise zorientovat. Rovněž senioři služeb asistentů využívali při vyjednávání se 
zástupci firem, od kterých si nakoupili zboží na dobírku, se kterým pak nebyli 
spokojeni  apod. 
Tuto službu využilo za dobu trvání projektu 148 seniorů, 95 bylo doprovozeno a 

asistenti jim poskytovali přímou pomoc a podporu. Další využili pomoc 

nepřímou, tj. pomoc při sepsání dokumentů, telefonování apod. 

V průběhu projektu se potvrdilo, že senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených 

skupin obyvatelstva. Obtížně se orientují v častých legislativních změnách a 

společenských změnách, nedokáží účinně vyjádřit svoje potřeby ani hájit svoje 

oprávněné zájmy. Vědomí jejich vlastní nekompetentnosti snižuje jejich 

sebevědomí a sebedůvěru při jednání na úřadech a dalších institucí. Projektem se 

potvrdilo, že pokud mají k dispozici asistenta, reálně se zvýší jejich šance na 

projednání příslušného problému, je pro ně snazší dosáhnout příslušné dohody. 

 

Projekt byl během roku 2003 průběžně vyhodnocován ze statistického hlediska. 

Podkladem pro statistické vyhodnocení byly záznamové archy vyhodnocované 

pravidelně ve čtvrtletních intervalech a následně za celý projekt, proběhlo 

dotazníkové šetření u uživatelů služby, které se týkalo jejich spokojenosti 

s poskytovanou službou. 
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Ze statistického (kvantitativního) hlediska byly zjištěny následující údaje: 

Projekt využilo 148 seniorů 

Přímou asistenci (doprovod) využilo 95 seniorů  tj.64% 

Nejčastější forma pomoci byla sepsání dokumentů, žádostí, vyplnění formulářů  

128 seniorů tj.86% 

Průměrný věk byl 68 roků, 70% uživatelů byly ženy 

 

 

Projekt vzdělávání a supervize pracovníků OP Brno 

Cílem projektu bylo vytvořit a realizovat systém vzdělávání pracovníků OP 

Brno, který by umožňoval pravidelné doplňování vědomostí a dovedností 

potřebných pro jejich práci  a současně pokračovat v systému poradny s 

pravidelnou supervizí, jak skupinovou, tak individuální. 

Tento cíl projektu byl naplněn. Nejvíce prospěšný byl pravidelný systém 

supervize a navázání spolupráce s profesionálním psychologem 

Mgr.Kratochvilovou. Supervize byla využita skupinovým a individuálním 

způsobem, pomáhala poradcům rozebrat problémové situace, do kterých se při 

poradenské práci dostávají a zvýšit tak kvalitu služby poskytované klientům. 

Systém odborných školení v rámci poradny byl doplněný o školení poskytovaná 

AOP, jíž jsme členy, pomohl rozvinout odborné vědomosti poradců, a rovněž 

napomohl zvýšení kvality poskytované služby. 

Občanská poradna absolvovala kontrolu na naplňování minimálních standardů 

AOP, jejíž součástí je i vzdělávání pracovníků a uspěla jako poradna bez 

nedostatků. Celkově bylo odškoleno 113 hodin + 50 hodin skupinové supervize. 

Po každém školení byla vyhodnocena účinnost školení u poradců a jejich zpětná 

vazba.  
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Projekt zavádění Minimálních standardů do OP Brno 

Cílem projektu bylo zpracovat soubor vnitřních dokumentů organizace, které 

pomohou poskytovat a garantovat uživatelům služby OP Brno kvalitní službu a 

vyhodnotit současnou praxi přímo pracovníky poradny. Převést ji do písemných 

pravidel tak, aby byl zabezpečen snadný a kvalitní přístup ke službě všem 

uživatelům. Účelem bylo zpracovat dokumenty takovým způsobem, aby se staly 

nástrojem pro snadnou orientaci uživatelů služby i pracovníků a byly vodítkem 

pro nové pracovníky poradny, dále zpracovat nové a doplnit stávající 

dokumenty OP Brno, které jsou  důležité pro naplnění minimálních standardů 

kvality  a garantování kvality uživatelů služby Občanské poradny Brno. 

Základní aktivitou projektu bylo vytvoření vnitřních dokumentů OP Brno, které 

by se jednak vztahovaly k uživatelům služby a dále dokumenty vztahující se 

k organizaci a k personálním otázkám. 

Byly vytvořeny následující dokumenty: 

 

Dohoda o poskytování služby – pravidla pro uzavírání dohody se zájemcem 

službu, pravidla pro odmítnutí služby ze strany uživatele i ze strany poradce, 

pravidla pro ukončení služby ze strany uživatele i poskytovatele 

 

Postup práce s uživatelem služby v organizaci – popis pravidel pro práci 

s klientem, postup poradenského rozhovoru, postup a možnosti při získávání 

informací pro uživatele, lhůty pro poskytování služeb 

 

Pravidla pro vytváření záznamových archů – popis záznamových archů, 

postup jejich vyplnění a dalšího využití, pravidla pro nakládání se záznamovými 

archy, postup pro jejich využití jako nástroje sociální politiky 

 

Pravidla pro zpracování osobních údajů uživatelů služeb – vymezení 

nezbytných osobních údajů a postup s jejich nakládáním 

 16



 

Pravidla pro vyřizování stížností na kvalitu poskytovaných služeb – pravidla 

pro přijímání stížností, postup při jejich vyřizování, lhůty pro vyřízení stížností 

 

Vnitřní pravidla pro poskytování informací o službě v OP Brno – definování 

možností a pravidel pro informování o službě  

 

Postup při havarijních a nouzových situacích – vymezení nouzových situací a 

postup v případě, že nastanou 

 

Personální a organizační směrnice – vydefinování optimální organizační 

struktury, vymezení pracovních pozic, oprávnění a povinností z jednotlivých 

pracovních pozic, postup náboru pracovníků, postup uzavírání smluv 

s pracovníky, pravidla pro vzdělávání pracovníků organizace a postup 

komunikace mezi vedením a pracovníky organizace 

 

Realizací výše uvedených dokumentů samotnými pracovníky poradny byl 

naplněn požadavek, aby každý pracovník znal podmínky pro svoji práci, aby 

znal podmínky poradny pro poskytování kvalitní služby a ochranu práv 

uživatelů. Pracovníci poradny se po zpracování příslušných dokumentů  snadno 

v problematice orientují, umí pravidla vysvětlit uživatelům služby a dalším 

institucím. Systematicky utříděné a aktualizované materiály slouží nově 

příchozím pracovníkům, dobrovolníkům, případně stážistům k pochopení 

poskytované služby a jejich pravidel. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2003 
 

 
 
Výnosy (v tis Kč) 
 

MPSV     613 
NROS- EU Phare    308 
MmB      110 
JMK          8  
ÚP v Jičíně       35 
dary        25   
AOP – Access                        36 
kurzový zisk      18 
finanční a mimořádné         12 
výnosy celkem            1165 
 
 

 
Náklady (v tis. Kč): 
 

mzdové náklady - mzdy   474 
mzdové náklady –OON   131 
odvody zdr. a soc. pojistného  168 
spotřeba materiálu      87    
spotřeba energií, vodné     19 
opravy         4 
cestovné       15 
služby – telefon, poštovné      39        
služby - kopírování     15 
služby - účetnictví        56 
služby - školení        17 
služby – nájem      23 
služby – supervize      30 
poplatky a pojistné     17 
náklady celkem    1095 
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ZÁMĚRY PRO ROK 2004 
 
 

 zabezpečení běžného chodu poradny v nových prostorách 
 rozšíření návštěvní doby pro klienty 
 nábor nových dobrovolníků, jejich zaškolování pro poradenskou práci a 
aktivní zapojení do činnosti organizace 
 zajištění odborných školení a seminářů pro poradce 
 průběžná supervize poradenské práce 
 nabídka bezplatné mediace pro klienty poradny a propagace mediace 
 zajištění konzultací a stáží novým poradnám a zájemcům o vstup do 
Asociace občanských poraden 
 finanční zabezpečení organizace, zajištění vícezdrojového financování, 
oslovení potenciálních sponzorů a dárců, aktivní fundraising 
 prohloubení spolupráce v lokalitě, navázání nových kontaktů se 
spolupracujícími institucemi 
 zpracovávání analýz o problémech klientů a nedostatcích legislativy pro 
státní správu a samosprávu ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních 
služeb 
 zabezpečení propagace v tisku, rozhlase a v televizi 
 přednášky v rámci vysokoškolského studia 
 aktivní činnost v rámci Asociace občanských poraden  
 příprava na akreditační proces MPSV  
 zapojení se do projektu komunitního plánování 
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PODĚKOVÁNÍ 
 
Našim sponzorům:  
EU-Phare 
Nadaci rozvoje občanské společnosti 
Ministerstvu práce a sociálních věcí 
Jihomoravskému krajskému úřadu 
Magistrátu města Brna 
Jihomoravským plynárnám 
Jánu Otradovcovi 
Zdeňku Parolkovi 
všem drobným anonymním dárcům 

za finanční podporu formou dotací, grantů a darů. 
 

Našim dobrovolníkům: 
Dr. Mirce Nečasové, Dr. Antonínu Konečnému, ing. Robertu Němečkovi, Haně 
Pospíchalové, Kristině Rajlichové, Dr. Magdaleně Havlové, Evě Maixnerové, 
Haně Hadrabové, Pavlu Kobylkovi, Lucii Srncové, Martině Staňkové, Janu 
Hebnarovi, JUDr. Aleně Brožkové a jejich rodinám 

za nehonorovanou práci ve volném čase, nadšení a podporu. 
 

Našim partnerům a spolupracovníkům: 
Úřadu městské části Brno – Střed 
koordinačnímu centru Asociace občanských poraden 
pracovníkům všech občanských poraden AOP 
paní Marii Phillips, Citizen Advice Bureau Norwich, U.K.  
senátoru PČR ing. Milanu Šimonovskému 
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a panu hejtmanovi ing. Juránkovi 
Fakultě sociálních studií MU v Brně 
studentům Právnické fakulty MU v Brně 
VOŠ sociální, Kounicova, Brno  
Evangelické akademii, Brno 
paní Jitce Mikulové, BiTo Centrum spol. s r. o.  
o. s. Ratolest Brno 
Asociaci mediátorů ČR 
a mnohým dalším...         za neocenitelnou pomoc a spolupráci. 
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KONTAKTNÍ DATA: 

OBČANSKÁ PORADNA BRNO 
Anenská 10, 602 00 Brno 
tel./ fax: +42 545 24 18 28 

e-mail: poradna.brno@volny.cz 
IČO: 65 35 33 58 

statut. zástupce: Ing. Blanka Přikrylová 
bankovní spojení: e-banka, 
č.ú. 1020672001/2400 

www.obcanskeporadny.cz 
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