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POSLÁNÍ 
 
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc lidem, kteří se ocitli v 

nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. 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: 
 

Ing. Blanka Přikrylová  

PhDr. Mirka Nečasová, PhD. 

Mgr. David Macek  
 
 
Zaměstnanci: 
 
Mgr. Veronika Ochmanová –  ředitelka 
Bc. Kateřina Poláčková, Dis. – poradkyně 
Barbora Vyhnánková – poradkyně 
Mgr. Lenka Kubalová  -  poradkyně 
 
Dobrovolníci: 
PhDr. Mirka Nečasová, JUDr. Alena Brožková, Bc. Ladislav Ptáček, Mgr. Pavel 
Kobylka, Mgr. Martina Staňková, Kristina Rajlichová, Eva Meixnerová, Hana 
Pospíchalová, Mgr. Roman Skopal, ing. Jitka Spáčilová, Michal Jankových, 
Vladimíra Podlucká, Mgr. Lenka Mrákotová 
 
Supervizorky:  
Mgr. Iva Hinková (do 30.4.2007), Mgr. Eva Oujezská (od 1.5.2007) 
 
Webmaster:  ing. Robert Němeček.   
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  
 

V roce 2007 Občanská poradna Brno získala registraci jako poskytovatel 
sociální služby odborného sociálního poradentsví. Provoz poradny se podařilo 
finančně zajistit z dotací ze státního rozpočtu, Jihomoravského kraje a města 
Brna.  Poradna byla otevřena 22 hodin týdně pro osobní konzultace, poradci 
zodpovídali také telefonické a internetové dotazy.   
 
V červenci 2007 jsme úspěšně ukončili projekt Standardy kvality a komunitní 
plánování – vzdělávání NNO, který zvýšil informovanost nestátních 
neziskových organizací o standardech kvality a komunitním plánování 
sociálních služeb a nutnosti jejich vzájemného provázání. Výstupem z projektu 
byl sborník z konference Kvalita sociálních služeb a komunitní plánování a 
aktualizovaný adresář  poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji.     
 
 
Projekt „Občanská poradna“ 
 
Poradenství 
 

Občanskou poradnu Brno v roce 2007 kontaktovalo 2494 nových klientů, 
poradci poskytli 2539 konzultací a zodpověděli celkem  2573 dotazů. Klienti 
většinou navštěvovali poradnu osobně (64%), telefonovali (21%) nebo svůj 
dotaz zasílali prostřednictvím internetu (14%). Pouze 1% klientů poslalo svůj 
dotaz dopisem. Průměrný věk klientů byl 49 let, častěji poradnu vyhledávaly 
ženy (v 62%). 
Statistické údaje ukazují, že k nejčastějším problémovým situacím, se kterými se 
klienti na poradnu v roce 2007 obraceli, patří: 
bydlení (20%), 
majetkoprávní vztahy (17%), 
rodina a mezilidské vztahy (15%), 
pracovněprávní vztahy (12%), 
občanské soudní řízení (11%), 
sociální dávky (6%), 
Stále častěji se na poradnu také obrací lidé ve finančních potížích (téměř 5% 
dotazů),  které řeší rychlými půjčkami a dostávají se do dluhové spirály.  
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Přesný podíl dotazů v jednotlivých oblastech ukazuje následující graf: 
 
 

Sociální dávky 6,06%

Sociální pomoc 1,48%
Pojištění 3,46%

Pracovní právo 12,05%

Bydlení 19,70%

Rodina 14,50%

Majetkoprávní vztahy 16,63%

Finanční problematika 4,90%

Spotřebitelské vztahy 2,57%
Základy práva 1,59%

Občanské řízení 10,84%
Veřejná správa 3,15%

Trestní právo 1,52%

Struktura dotazů v roce 2007

Sociální dávky Sociální pomoc Pojištění Pracovní právo
Bydlení Rodina Majetkoprávní 

vztahy
Finanční 
problematika

Zdravotnictví Školství Spotřebitelské 
vztahy

Základy práva

Právní systém Občanské řízení Veřejná správa Trestní právo
Ústavní právo
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Vzdělávání a supervize 
 
Jak zaměstnanci, tak dobrovolníci byli v průběhu roku 2007 vzděláváni 
v novelizovaných oblastech práva a sociální politiky. Proběhla následující 
školení: 

- dávky pomoci v hmotné nouzi 
- zákon o sociálních službách  
- zákoník práce 
- zadlužování občanů 
- domácí násilí 
- diskriminace 
- insolvenční zákon 
- výkon rozhodnutí 
- problematika bydlení 
- ochrana spotřebitele 

 
Supervizorkami v organizaci byly psycholožky Mgr. Iva Hinková (do 
30.4.2007) a Mgr. Eva Oujezská (od 1.5.2007 dosud). 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. Byla probírána 
preventivní opatření, postupy a komunikační dovednosti, kterými lze těmto 
situacím předcházet. 
 
Mediace 
 
I v roce 2007 jsme zprostředkovávali mediaci jako alternativní způsob 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.  
 
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 
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- 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 

- Persefona - Poradna pro ženy – 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 

- Občanské sdružení Práh – odkazování a poskytování poradenství 
- 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, proběhl seminář o spolupráci VOP 
a občanských poraden. 

 
Propagace 
 
Projekt byl v průběhu celého období propagován v rámci Asociace občanských 
poraden v tisku a rozhlase. Občanská poradna je propagována na internetových 
stránkách poradny  www.volny/poradna.brno.cz  a internetových stránkách AOP 
www.obcanskeporadny.cz.  

 
 
 
Činnost v rámci AOP 
 
Poradna se podílela i na činnosti AOP. Zapojili jsme se do veškerých 
koncepčních a rozvojových prací v rámci sítě občanských poraden. Stali jsme se 
partnery občanské poradny při o.s. Krok v Kyjově, kterou podporujeme v jejím 
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usilí o vstup do AOP. Zúčastnili jsme se projektů AOP Zajištění občanského 
poradneství se zřetelem na bytovou politiku a Spotřebitelské poradenství - 
nákupy na splátky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt „Standardy kvality a komunitní plánování – vzdělávání NNO“  

 
Projekt probíhal od srpna 2006 do července 2007. Jeho cílem bylo zvýšení 
povědomí nestátních neziskových organizací o standardech kvality sociálních 
služeb a komunitním plánování sociálních služeb jako základních předpokladů 
kvalitních a dostupných sociálních služeb.  
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Projekt byl 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 lednu a únoru 2007 proběhla setkání o standardech kvality sociálních služeb  s 
inspektorem kvality Bc. Janem Syrovým a od března do května 2007 pak setkání 
o komunitním plánování s lektrorem Mgr. Milošem Havlíkem. V únoru vyšel 
sborník příspěvků z konference Kvalita sociálních služeb a komunitní plánování, 
v létě pak aktualizovaný Adresář poskytovatelů sociálních služeb 2007, který je 
pro zájemce na vyžádání zdarma k dispozici.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 
 
Výnosy (v tisících Kč) 

MPSV      773,0 
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MmB       100,0 
JMK       198,0 
Globální grant                                       342,1 
Vlastní činnost       26,5                                                                     
výnosy celkem            1439,6 

                                                                         
Náklady (v tisících Kč) 

mzdové náklady – hrubé mzdy             682,7 
mzdové náklady –OON       19,3   
odvody zdr. a soc. Pojistného    238,9 
zákonné sociální náklady                          3,0 
spotřeba materiálu        14,5 
spotřeba energií        17,8 
cestovné         26,0  
služby – telefon, poštovné        50,0 
služby – nájem, služby              172,4 
služby  - nájem na akce                             0,2 
služby – supervize, přednášky      18,7 
služby – školení        11,3 
služby – účetnictví        59,7 
ostatní  služby                           78,2 
opravy                                                        0,6 
drobný nehmotný majetek  a údržba        12,5 
poplatky, pojistné                                     13,6                  
náklady celkem    1419,4 
                                                              

 

 
 
 
Hospodářský výsledek                  20,2                
 
 
 
 
 
Projekt „Občanská poradna“ 
 
Výnosy (v tisících Kč) 
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MPSV              773,0 
MmB      100,0 
JMK               198,0 

          vlastní činnost                                         6,2 
          výnosy celkem                                  1077,2 
 
 
Náklady (v tis. Kč) 

mzdové náklady - mzdy   530,8 
mzdové náklady – OON                8,8 
odvody zdr. a soc. pojistného  185,8 
zákonné sociální náklady                        3,0 
spotřeba materiálu      14,0 
spotřeba energií      11,8 
opravy        0,6 
drobný nehmotný majektek a údržba   12,4 
cestovné      19,8 
služby – telefon, poštovné     44,5 
služby – nájem, služby   160,5 
služby – účetnictví     49,2 
služby - supervize a školení   23,0 
ostatní služby      0,2 
poplatky a pojistné    12,8 
náklady celkem          1077,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt „Standardy kvality a komunitní plánování – vzdělávání NNO“ 
 
Výnosy 
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NROS                                                        342,1 
výnosy celkem                                         342,1 
 
 

Náklady 
mzdové náklady - mzdy         151,9 
mzdové náklady OON                                10,5 
odvody zdr. a soc. pojistného         53,2 
cestovné              6,1 
spotřeba materiálu                                        0,6 
spotřeba energie                                           6,0 
nájem                                                          11,9 
supervize přednášky                                     7,0 
služby – nájem na akce                                0,2 
služby – telefon, poštovné             5,5 
poplatky                                                        0,8 
služby – účetnictví                                      10,5 
ostatní služby – tisk sborníků a adresářů    78,0 
 
náklady celkem                                        342,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRY PRO ROK 2008 
 
 zabezpečení běžného chodu poradny  
 zpracování osobních plánů rozvoje pracovníků a dobrovolníků 
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 doplnění vzdělání poradců a dobrovolníků v souladu se zákonem o 
sociálních službách 
 zajištění odborných školení a seminářů pro poradce 
 průběžná supervize poradenské práce 
 nabídka 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  protidluhové poradenství 
 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 organizace 
 aktivní činnost v rámci Asociace občanských poraden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ 
 
Našim sponzorům:  
Ministerstvu práce a sociálních věcí 
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Jihomoravskému kraji 
Magistrátu města Brna 
Nadaci rozvoje občanské společnosti 
všem drobným anonymním dárcům 
za finanční podporu formou dotací, grantů a darů. 
 

Našim dobrovolníkům: 
PhDr. Mirce Nečasové, JUDr. Aleně Brožkové,  Bc. Ldislavu Ptáčkovi, Mgr. 
Pavlu Kobylkovi, Mgr. Martině Staňkové, Kristině Rajlichové, Evě Meixnerové, 
ing. Jitce Spáčilové, Mgr. Lence Mrákotové, Haně Pospíchalové, Mgr. Romanu 
Skopalovi, Michalu Jankových, Vladimíře Podlucké 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 
Persefoně 
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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