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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGÁNY SDRUŽENÍ 
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Členové výkonného výboru sdružení: 
  
PhDr. Mirka Nečasová, PhD. 
Mgr. David Macek  
JUDr. Jitka Tesařová (do 28.11.2006) 
Ing. Blanka Přikrylová (od 28.11.2006) 
 
 
Zaměstnanci: 
 
Ing. Blanka Přikrylová – ředitelka (do 3.11.2006),  
Mgr. Veronika Ochmanová –  ředitelka (od 3.11.2006)   
Bc. Kateřina Poláčková, Dis. – poradce  
Beata Mejzlíková – poradce  
Barbora Vyhnánková – poradce  
 
 
Dobrovolníci: 
 
Kristina Rajlichová, Mgr. Pavel Kobylka, Mgr. Martina Staňková, Lucie 
Sadílková,  Dr. Mirka Nečasová, JUDr. Alena Brožková, Eva Maixnerová, Hana 
Pospíchalová, Roman Skopal, ing. Jitka Spáčilová, Věra Pokorná 
 
Supervizor: Mgr. Iva Hinková 
webmaster ing. Robert Němeček.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUČNÁ HISTORIE 
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Občanská poradna Brno oslaví v roce 2007 desetileté výročí začátku svého 

působení v síti institucí města Brna, což je důvod ke krátkému připomenutí její 

historie.     

 

Začátek roku 1997 

První myšlenky na založení občanské poradny vzešly z kontaktů s partnery 

z Anglie. Občanská poradna Brno vznikla pod záštitou Asociace manželských a 

rodinných poradců v květnu 1997. V červenci se za podpory Magistrátu města 

Brna 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 občanské poradny a stabilní provoz po 22 

hodin týdně pro klienty. Podařilo se vyškolit prvních 5 dobrovolníků a začít tak 

naplňovat princip občanského poradenství, 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. V rámci rozvoje se 

pokračovalo ve výcviku dobrovolníků, pořádala se odborná školení. Poradna se 

aktivně podílela na činnosti Asociace občanských poraden, a to zejména 

v oblasti školení poradců. 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. Poradna byla 

otevřena klientům čtyři dny v týdnu (celkově 21 hodin). Mediace, tedy 

alternativního řešení sporů - vyjednávání za pomoci prostředníka- zůstala 

nedílnou součástí nabídky služeb poskytovaných občanům. 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 AOP členy a z nichž Nové město na Moravě i 

Polička 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“. 

 

2002 

Rok 2002 byl pro Občanskou poradnu Brno rovněž úspěšný. Klienti mohli 

využívat poradenství (a to i ve večerních hodinách 1x týdně) a také možnosti 

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

zkvalitňovat poradenství, zaměřit se na podporu fundraisingových dovedností 

poradny a vyhodnotit spokojenost klientů s poskytovanými službami. V rámci 

rozšiřování sítě Asociace občanských poraden jsme v roce 2002 poskytovali 

zázemí a konzultace dalším občanským poradnám, které se chtěly stát jejími 

členy. Podporovali jsme poradny v Karviné a Třebíči. V rámci AOP jsme se 

podíleli na zpracování nových Minimálních standardů kvality s cílem zajistit 

klientům občanských poraden AOP srovnatelnou kvalitu poskytovaných služeb 

a na tvorbě kontrolních a vyhodnocovacích mechanismů.  

 

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 díky podpoře Magistrátu města Brna podařilo pro 

poradnu pronajmout 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. 

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. Poradna sama v kontrole na 

naplňování Minimálních standardů AOP uspěla s výborným výsledkem. 

Výsledek kontroly má platnost dva roky.  

 

2004 
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Rok 2004 byl pro Občanskou poradnu Brno charakteristický tím, že se nejen  

podařilo finančně poradnu stabilizovat a zachovat běžný provoz poradny, ale 

svoji činnost rozvinula o další koncepční projekt pod názvem „Zahájení procesu 

komunitního plánování v jihomoravském regionu“. Oba projekty byly od 

počátku roku 2004 realizovány v nových, samostatných prostorách na ulici 

Anenská 10. Ze strany veřejnosti dále narůstal počet těch, kteří projevují zájem 

o rady, informace a další pomoc občanské poradny. Občanskou poradnu Brno v 

roce 2004 kontaktovalo 2175 nových klientů, poradci poskytli 2422 konzultací a 

zodpověděli celkem 2946 dotazů. Mezi členskými poradnami AOP se jedná o 

nejvyšší počty klientů. Jak dobrovolní poradci, tak zaměstnanci byli v průběhu 

roku 2004 vzděláváni v novelizovaných oblastech práva a sociální politiky.  

 

2005 

Rok 2005 znamenal pro Občanskou poradnu Brno finanční stabilizaci poradny,  

zachování běžného provozu poradny, rozvoj vzdělávání pracovníků organizace a 

další rozvoj projektu podpory rozvoje komunitního plánování sociálních služeb 

v jihomoravském regionu. Od 1.4.2005 jsme v rámci občanského poradenství 

zahájili realizaci projektu „Posílení integrace znevýhodněných skupin skrze 

kvalitní poradenství a zvyšování dovedností poradců“. Tento projekt byl 

podpořen finančními prostředky z fondu Phare 2003.  

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI - 2006 
 

V roce 2006 se podařilo finančně zajistit provoz poradny ve standardním 
rozsahu 22 hodin týdně, v rámci systému vzdělávání a supervizí jsme průběžně 
pracovali na rozvoji pracovníků a dobrovolníků organizace.  K 30.6.2006 jsme 
úspěšně uzavřeli realizaci projektu „Posílení integrace znevýhodněných skupin 
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skrze kvalitní poradenství a zvyšování dovedností poradců“ podpořeného 
finančními prostředky z fondu Phare 2003. 
V rámci podpory rozvoje komunitního plánování sociálních služeb 
v jihomoravském regionu jsme zajišťovali další výcvik triád (trojice zadavatel - 
poskytovatel – uživatel sociálních služeb) z řad obcí Jihomoravského kraje. 
Ve spolupráci s Jihomoravským krajem jsme k 1.8.2006 zahájili roční projekt 
Standardy kvality a komunitní plánování – vzdělávání NNO, který je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a klade 
si za cíl zvýšit informovanost nestátních neziskových organizací o standardech 
kvality a komunitním plánování sociálních služeb a nutnosti jejich vzájemného 
provázání.  
 
 
Projekt „Občanská poradna“ 
 
Poradenství 
 
Ze strany veřejnosti dále narůstal počet těch, kteří projevují zájem o rady, 
informace a další pomoc občanské poradny. Občanskou poradnu Brno v roce 
2006 kontaktovalo 2357 nových klientů, poradci poskytli 2571 konzultací a 
zodpověděli celkem 3611 dotazů.  
Následující graf uvádí vývoj počtu klientů a jim zodpovězených dotazů v období 
činnosti OP Brno 1997 – 2006. 
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Statistické údaje ukazují, že k nejčastějším problémovým situacím, se kterými se 
klienti na poradnu v roce 2006 obraceli, patří: 
 
• bydlení, 
• rodina a mezilidské vztahy, 
• majetkoprávní vztahy, 
• občanské soudní řízení 
• pracovněprávní vztahy 
 
Klienti většinou navštěvovali poradnu osobně (74%), telefonovali (16%) nebo 
svůj dotaz zasílali prostřednictvím internetu (9%). Dopisem svůj dotaz zaslalo 
pouze 1% klientů. Průměrný věk klientů byl 47 roků a většinou poradnu 
navštěvovaly ženy. Jejich návštěvnost dosáhla 62%. 
 
 

Podíl dotazů v jednotlivých oblastech ukazuje následující graf: 
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Vzdělávání a supervize 
 
Jak zaměstnanci, tak dobrovolní poradci byli v průběhu roku 2006 vzděláváni 
v novelizovaných oblastech práva a sociální politiky. Proběhla následující 
školení: 

- Eganův model 
- Bydlení 
- Sociální politika 
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- Problematika domácího násilí 
- Rodinné právo 
- Trestní právo a činnost policie 
- Krizová intervence 
- Specifika práce se znevýhodněnými skupinami  
- Zákon o jednostranném zvyšování nájemného 
- Společné jmění manželů 
- Ochrana spotřebitele 

 
Supervizorkou v organizaci je Mgr. Iva Hinková, která je profesionální 
psycholožka s vlastní praxí. Supervize byla pro poradce zajištěna v pravidelných 
měsíčních intervalech v prostorách poradny. Poradci mohli využít jak 
skupinovou, tak individuální formu supervize. V průběhu supervizí byly 
důkladně diskutovány problémové situace, které vznikly při interakci poradců s 
klienty Občanské poradny, přičemž těžiště těchto rozhovorů bylo posunuto na 
stranu vzdělávání se jednotlivých poradců i celého kolektivu. Byla probírána 
preventivní opatření, postupy a komunikační dovednosti, kterými lze těmto 
situacím předcházet. 
 
Mediace 
 
V roce 2006 jsme rovněž pokračovali v propagaci a realizaci 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. 
Mediace však prozatím zůstává méně známou a tedy i méně klienty využívanou 
službou. 
 
 
Kvalita 
 
V listopadu 2006 jsme absolvovali dvoudenní kontrolu kvality služby 
občanského poradenství. Kontrolu zajišťovala Asociace občanských poraden. Již 
po prvním kole byla naše poradna vyhodnocena jako vysoce kvalitní a poradna 
obdržela certifikát kvality platný do konce roku 2007. 
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Spolupráce s partnery 
 

státní správa a samospráva 

- Magistrát města Brna – 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  

- 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 

- Liga lidských práv - Poradna pro ženy – odkazování klientů, kteří 

potřebují pomoc, na kterou se tato organizace specializuje, převážně 

v oblasti týraných žen, partnerství v projektu Persefona při monitoringu 

výskytu domácího násilí a problémů s tím spojených 

- Sdružení na ochranu nájemníků – odkazování klientů, kteří řeší 

komplikované případy v oblasti bydlení 

- Občanské sdružení Práh – odkazování a poskytování poradenství, 

spolupráce při Dnech duševního zdraví 9.-14. 10. 2006  
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- 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 

 

Propagace 
 
Projekt byl v průběhu celého období propagován v regionálním tisku, např. 
Rovnost, deník Den, MF dnes. Poradenství bylo propagováno i v rámci 
Asociace občanských poraden v tisku a rozhlase. Stále je propagováno na 
internetových stránkách poradny www.volny/poradna.brno.cz a internetových 
stránkách AOP www.obcanskeporadny.cz. 

 
Činnost v rámci AOP 
 
Poradna se významně podílela i na činnosti AOP. Zapojili jsme se do veškerých 
koncepčních a rozvojových prací v rámci sítě občanských poraden. Ředitelka 
poradny ing. Přikrylová pracovala do 30.6.2006 jako předsedkyně Výboru 
Asociace občanských poraden a podílela se tak na jejím řízení. 
 
 
Projekt „Posílení integrace znevýhodněných skupin skrze kvalitní 
poradenství a zvyšování dovedností poradců“. 
 
V rámci projektu „Posílení integrace znevýhodněných skupin skrze kvalitní 
poradenství a zvyšování dovedností poradců“ byl v únoru 2006 dokončen 
výcvik 5 nových dobrovolných poradkyň ze znevýhodněných skupin podle 
metodiky Asociace občanských poraden. V průběhu výcviku se adeptky 
seznámily s organizačním a provozním chodem poradny. Výcvik probíhal 
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samostudiem asociačních školících materiálů a jejich následným konzultováním 
se školitelkou. Dobrovolnice absolvovaly témata: 

• cíle a principy občanského poradenství 
• úvod do právního systému ČR  
• práce s klientem v občanském poradenství 
• jednání v zájmu klienta 
• telefonický rozhovor 
• rady a informace, informační systém Asociace občanských poraden 

V průběhu výcviku se dobrovolnice účastnily náslechů u klientů a spolupracují 
při vyhledávání řešení. Výcvik byl ukončen intenzivním pobytovým školením 
s praktickým nácvikem poradenských rozvorů. Nově vyškolené poradkyně se 
zapojily do činnosti OP Brno a výrazně posílily kapacitu poradců poradny. 
 
 
Projekt „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji“ 
 
Komunitní plánování je jedna z metod používaných pro vytvoření plánu 
sociálních služeb. Základním cílem této metody je, aby sociální služby byly 
takové, jaké si je občané určité komunity (obce, města, kraje) přejí, aby byly 
dostupné a efektivní. To znamená, že jejich počet a druh poskytovaných služeb 
budou odpovídat potřebám občanů. Komunitní plánování můžeme označit jako 
aktivní úsilí obce o dlouhodobé a průběžné zapojování veřejnosti do řízení 
záležitostí obce. Tohoto stavu se dosáhne během dlouhodobého procesu, kdy o 
podobě sociálních služeb v komunitě spolu vyjednávají představitelé obcí (v 
terminologii komunitního plánování se nazývají „zadavatelé“) s těmi, kdo 
sociální služby poskytují („poskytovatelé“) a lidmi, kteří sociální služby 
využívají („uživatelé“).  
Komunitní plánování zvyšuje reálnou využitelnost a kvalitu sociálních služeb, 
zvyšuje informovanost obyvatel určité lokality, podporuje sociální soudržnost 
příslušníků určité lokality a v neposlední řadě pomáhá efektivně vynakládat 
finanční prostředky. Finance jsou vynakládány jen na skutečně potřebné služby. 
Občanská poradna v roce 2006 bylo pokračovala v podpoře procesu 
komunitního plánování zajištěním vzdělávání pro obce Jihomoravského kraje.  
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Vzdělávací program probíhal březen – květen 2006. Byly vyškoleny 3 triády  
obcí Jihomoravského kraje (tj. trojice zadavatel – poskytovatel - uživatel 
sociálních služeb), které se rozhodly zapojit do komunitního plánování a 
pracovat na vlastních komunitních plánech. Mezi tyto obce patřily Pohořelice, 
Židlochovice a Rousínov.  Zástupci obcí absolvovali 80-ti hodinový výcvik. 
Výcvik provedla organizace Komunitní plánování o.p.s. Písek.  
 
 
Projekt „Standardy kvality a komunitní plánování – vzdělávání NNO“  

 

Cílem projektu je zvýšení povědomí nestátních neziskových organizací o 

standardech kvality sociálních služeb a komunitním plánování sociálních služeb 

jako základních předpokladů kvalitních a dostupných sociálních služeb, které se 

promítly mj. i do  nového zákona o sociálních službách.  

Projekt je realizován v rámci OP RLZ opatření 2.3 (globální grant)  v partnerství 

s Jihomoravským krajem za finanční podpory Evropského sociálního fondu a 

státního rozpočtu ČR. V rámci tohoto projektu proběhla 8. 11. 2006 ve velkém 

sále Kanceláře veřejného ochránce práv  konference Kvalita sociálních služeb a 

komunitní plánování, které se zúčastnilo 100 účastníků z řad poskytovatelů 

sociálních služeb. Na konferenci navázal volně koncipovaný cyklus setkání nad 

standardy kvality a komunitním plánování sociálních služeb. První setkání dne 

4.12.2006 se týkalo standardů kvality sociálních služeb a prodiskutování 

problematických standardů s lektorem a inspektorem kvality Bc. Janem 

Syrovým. Webová stránka komunitního plánování Jihomoravského kraje 

www.komunitniplanovani.cz byla průběžně doplňována, stejně jako internetová 

databáze www.kr-jihomoravsky.cz/datapss. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006  
 
Výnosy (v tisících Kč) 

MPSV       587,1 
MmB          80,0 
JMK        398,0 
Globální grant                                        253,7    
Phare 2003                          378,2 
vlastní činnost         81,9 
ostatní                                                       74,6 
výnosy celkem               1853,5  

 
Náklady (v tisících Kč) 

mzdové náklady – hrubé mzdy               834,3 
mzdové náklady –OON         71,5 
odvody zdr. a soc. pojistného      292,0  
zákonné sociální náklady                            4,0 
spotřeba materiálu          56,3 
spotřeba energií          58,3 
cestovné           28,2 
služby – telefon, poštovné          50,7     
služby – nájem        128,7 
služby  - nájem na akce                             29,7 
služby – supervize, přednášky        32,6   
služby – školení        143,8 
služby – účetnictví          66,8 
služby – kopírování apod.          3,8 
drobný nehmotný majetek        10,4 
poplatky, pojistné                                      42,6                      
náklady celkem      1853,7 

 

Hospodářský výsledek                  - 0,2         
 
Zráta byla kryta výnosem z minulých období. 
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Projekt „Občanská poradna“ 
 
Výnosy (v tisících Kč) 

MPSV              587,1 
MmB        80,0 
JMK               248,0 

          vlastní činnost                                       81,9 
          výnosy celkem                                   997,0 
 
 
Náklady (v tis. Kč) 

mzdové náklady - mzdy   486,9 
mzdové náklady – OON                4,5 
odvody zdr. a soc. pojistného  170,3 
zákonné sociální náklady                        4,0 
spotřeba materiálu      16,3 
spotřeba energií      49,9 
opravy         5,4 
cestovné       23,3 
služby – telefon, poštovné      43,8   
služby – nájem             115,0   
služby – účetnictví      38,8 
služby - supervize a školení    22,8 
ostatní služby        3,9 
poplatky a pojistné     12,6 
náklady celkem             997,7 
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Projekt „Posílení integrace znevýhodněných skupin skrze kvalitní 
poradenství a zvyšování dovedností poradců“ 
 
Výnosy (v tisících Kč) 

Phare 2003                                           378,2  
výnosy celkem                                    378,2 

  
Náklady (v tisících Kč) 

mzdové náklady – mzdy    203,6 
mzdové náklady – OON               29,8 
odvody zdr. a soc. pojištění     71,2   
spotřeba energií         3,5 
cestovné          3,3 
služby – telefon         3,5 
služby – účetnictví                         20,6 
služby – nájem         5,9 
ostatní služby         6,8 
poplatky a pojistné        0,5 
náklady                        348,7 
kurzová ztráta                                         29,0 
náklady celkem                                   377,7 
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Projekt „Podpora procesu komunitního plánování v Jihomoravském kraji“ 
 
Výnosy (v tisících Kč) 

JMK         150,0 
výnosy celkem                 150,0 
 

Náklady (v tisících Kč): 
mzdové náklady - mzdy          5,9 
odvody zdr. a soc. pojistného         2,1 
cestovné            0,3 
služby – kopírování                     1,7      
služby – školení        140,0 
náklady celkem        150,0 

 
 
Projekt „Standardy kvality a komunitní plánování – vzdělávání NNO“ 
 
Výnosy 

NROS                                                        253,7 
výnosy celkem                                         253,7 
 

Náklady 
mzdové náklady - mzdy         106,7  
mzdové náklady OON                                   5,0 
odvody zdr. a soc. pojistného          37,3 
cestovné               1,3 
spotřeba materiálu                                        39,9 
spotřeba energie                                             5,0 
nájem                                                              7,9  
supervize přednášky                                     10,1    
služby – nájem na akce                                29,5  
služby – telefon, poštovné               3,4 
poplatky                                                          0,1    
služby – účetnictví                                          7,5 
náklady celkem                                         253,7 
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ZÁMĚRY PRO ROK 2007 
 
 zabezpečení běžného chodu poradny  
 zpracování osobních plánů rozvoje pracovníků a dobrovolníků 
 doplnění vzdělání poradců a dobrovolníků v souladu se zákonem o 
sociálních službách 
 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  
 vytvoření kontaktního místa nebo detašovaného pracoviště v další obci 
Jihomoravského kraje 
 zaměření na finanční management organizace 
 finanční zabezpečení organizace, zajištění vícezdrojového financování, 
oslovení potenciálních sponzorů a dárců, aktivní fundraising 
 pokračování v podpoře procesů komunitního plánování a standardů kvality 
sociálních služeb v jihomoravském regionu 
 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 organizace 
 aktivní činnost v rámci Asociace občanských poraden  
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PODĚKOVÁNÍ 
 
Našim sponzorům:  
Ministerstvu práce a sociálních věcí 
Jihomoravskému kraji 
Magistrátu města Brna 
Fondu Phare 2003 RLZ 
Nadaci rozvoje občanské společnosti 
všem drobným anonymním dárcům 
za finanční podporu formou dotací, grantů a darů. 
 

Našim dobrovolníkům: 
Dr. Mirce Nečasové, JUDr. Aleně Brožkové,  ing. Robertu Němečkovi, Kristině 
Rajlichové, Evě Maixnerové, Jitce Spáčilové, Pavlu Kobylkovi, Lucii 
Sadílkové, Věře Pokorné,  Haně Pospíchalové, Romanu Skopalovi a jejich 
rodinám 
za nehonorovanou práci ve volném čase, nadšení a podporu. 
 

Našim partnerům a spolupracovníkům: 
servisnímu centru Asociace občanských poraden 
pracovníkům všech občanských poraden AOP 
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a panu hejtmanovi ing. Juránkovi 
Fakultě sociálních studií MU v Brně 
Komunitnímu plánování, o.p.s 
Lize lidských práv - Poradně pro ženu v tísni 
Asociaci mediátorů ČR 
o. s. Ratolest Brno 
paní Jitce Mikulové, BiTo Centrum spol. s r. o.  
Petru Březinovi  
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: Mgr. Veronika Ochmanová 
bankovní spojení: e-banka, 
č.ú. 1020672001/2400 

www.volny.cz/poradna.brno
www.obcanskeporadny.cz
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