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POSLÁNÍ 
 
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se nachází  

v tíživé životní 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 
 
 
 
Výkonný výbor: 
Ing. Blanka Přikrylová  
PhDr. Mirka Nečasová, PhD. 
Mgr. David Macek, M.A.  
 
Revizní komise: 
Mgr. Jitka Navrátilová 
Mgr. Michaela Macková  
Kristina Rajlichová 
 
Zaměstnanci: 
Mgr. Veronika Ochmanová –  ředitelka (do 31.8.2009) 
Mgr. David Macek, M.A. – ředitel (od 1.10.2009) 
Bc. Kateřina Březinová, Dis. – poradkyně (na RD) 
Bc. Ivana Šebková – poradkyně (do 31.10.2009) 
Bc. Hana Zajícová  – poradkyně (od 2.11.2009) 
Barbora Vyhnánková – poradkyně 
Mgr. Petra Pacovská  –  poradkyně 
 
Dobrovolníci a konzultanti: 
PhDr. Mirka Nečasová, JUDr. Alena Brožková, Bc. Ladislav Ptáček, Mgr. 
Marta Ptáčková, JUDr. Eva Žatecká, JUDr. Jana Komendová, Kristina 
Rajlichová, Eva Meixnerová, Ing. Jitka Spáčilová, Mgr. Michal Jankových, 
Mgr. Lenka Mrákotová, Bc. Martina Pětová, Jiří Gottwald, Zdeněk Tomáš, Bc. 
Simona Řádková, Bc. Lucie Zpěváková, Žaneta Veselková, Bc. Hana Zajícová, 
Sabrina Kedroňová, Vít Kubalec, Barbora Krejčí 
 
Supervizorka:  
Mgr. Eva Oujezská  
 
Webmaster:   
Petr Březina – www.poradnabrno.eu  
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STRUČNÁ HISTORIE SDRUŽENÍ 
 

 

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. Od roku 1997 poskytuje Občanská poradna 

Brno odborného poradenství občanům v tíživých životních situacích a její 

služby se staly nedílnou součástí nabídky sociálních služeb města Brna a 

Jihomoravského kraje. V roce 2000 byla nabídka poradny rozšířena o možnost 

alternativního řešení sporů, bezplatnou mediaci. V roce 2001 byla Občanská 

poradna Brno nominována na cenu projekt roku „PROROK 2001“. 

 

V roce 2004 Občanská poradna Brno rozšířila svou činnost o podporu 

komunitního plánování v jihomoravském regionu. V roce 2007 navázala 

projektem zaměřeným na propojení procesů zavádění standardů kvality a 

komunitního plánování. V letech 2004 a 2007 vydala Adresář poskytovatelů 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji a v roce 2007 také sborník 

z konference Kvalita sociálních služeb a komunitní plánování. 

 

Občanská poradna Brno se stala v roce 1998 zakládajícím členem Asociace 

občanských poraden (AOP) a aktivně se podílí na její činnosti. Občanská 

poradna Brno se zúčastnila zpracovávání a zavádění do praxe Minimálních 

standardů občanských poraden. Poradna sama prošla v roce 2004  kontrolou 

naplňování Minimálních standardů AOP uspěla s výborným výsledkem. 

Občanská poradna Brno také podpořila rozšiřování sítě občanských poraden 

poskytováním konzultací a podpory novým poradnám vstupujícím  do AOP. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  
 
 

V roce 2009 byla Občanská poradna Brno veřejnosti otevřena v rozsahu 22 

hodin týdně a poskytovala poradenství v 18 oblastech. Občanská poradna Brno 

zapojila do projektů Asociace občanských poraden Dluhové poradenství 

(podporované Poštovní bankou a ČSOB), Zajištění občanského poradenství  

se zřetelem na bytovou politiku, Spotřebitelské poradenství.  

 

 

Projekt „Občanská poradna“ 

Občanskou poradnu Brno v roce 2009 kontaktovalo 2268 klientů a poradci 

poskytli  2391 konzultací a zodpověděli 2807 dotazů.  

Statistické údaje ukazují, že k nejčastějším problémovým situacím, se kterými se 

klienti na poradnu v roce 2009 obraceli patřilo: 
 
 dluhová problematika (17%)  

 majetkoprávní vztahy (15%) 

 bydlení (14%) 

 pracovní právo (13%) 

 občanské soudní řízení (12%) 

 rodinné právo (10%) 

 

Podíl dotazů v jednotlivých oblastech ukazuje následující graf: 
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Podíl dotazů v jednotlivých oblastech

Finance-dluhy
17%

Majetek
15%

Bydlení 
14%

Práce
13%

OSŘ a exekuce
12%

Rodina
10%

Právní systém
1%

Sociální dávky
1%

Veřejná správa
2%

Ochrana spotřebitele
3%

Školství, zdravotnictví
1%

Sociální dávky
5%

Sociální pojištění
5%

Trestní právo
1%

 
 
Klienti většinou navštěvovali poradnu osobně (70%), telefonovali (16%) nebo 

svůj dotaz zasílali písemně (14%). Průměrný věk klientů byl 49 roků, většina 

klientů byly ženy. Jejich návštěvnost dosáhla 63%. 

 

 

Vzdělávání a supervize 

Zaměstnanci byli v průběhu roku 2009 vzděláváni v novelizovaných oblastech 

práva a sociální politiky.  

V oblasti změn legislativy proběhla školení: 

 ochrana spotřebitele 

 zadlužování občanů 

 nemocenské pojištění 

 insolvenční zákon 

 výkon rozhodnutí 

 úvěrování z pohledu bankovních subjektů 

 problematika bydlení 

 problematika poruch chování dětí 
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V oblasti prohlubování komunikačních dovedností a individuálních 

dovedností proběhlo školení:   

 práce s klientem v občanském poradenství 

 

Supervizorkou v organizaci je psycholožka Mgr. Eva Oujezská. Supervize byla 

pro poradce zajištěna v pravidelných 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 

V roce 2009 jsme rovněž pokračovali v podpoře mediace jako způsobu řešení 

konfliktů. Na podzim vzniklo samostatné občanské sdružení Mediační centrum, 

které bude ve spolupráci s občanskou poradnou mediace nadále zajišťovat.  

 

 

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 

- Socioinfocentrum při Magistrátu města Brna 

- Městská správa sociálního zabezpečení – odkazování klientů k vyřízení 

nároku na dávky důchodového a nemocenského pojištění 

- Úřady práce –  spolupráce při řešení pracovně právních sporů klientů 
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- Oblastní inspektorát práce – spolupráce 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 

- 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 

- Mediační centrum,o.s. – vzájemná spolupráce při zajišťování mediací 

- Persefona  - vzájemná spolupráce, monitoring výskytu domácího násilí a 

problémů s tím spojených 

- Ratolest – vzájemná spolupráce a odkazování klientů 

- Sdružení na ochranu nájemníků – odkazování klientů, kteří řeší 

komplikované případy v oblasti bydlení 

- Občanské sdružení Práh – odkazování a poskytování poradenství a 

spolupráce  

- poradny AOP – vzájemné odkazování podle dostupnosti jednotlivých 

poraden klientům, partnerská podpora Občanské poradny při o.s. Krok  

v Kyjově 

ostatní 

- Kancelář veřejného ochránce práv – pokračuje spolupráce při odkazování 

klientů z kanceláře VOP, na které se působnost ombudsmana nevztahuje, 

konzultování konkrétních případů, pomoc klientům při podávání podnětů 

- poradna při Exekutorské komoře ČR 
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- Poradna při finanční tísni o.p.s. 

Propagace 

Projekt byl průběžně propagován v regionálních i odborných médiích, např.  

v Brněnském deníku, Rádiu Petrov, Sociální politice, Sociální práci. Poradenství 

bylo propagováno i v rámci Asociace občanských poraden v tisku, rozhlase i 

televizi.  Projekt jsme prezentovali na nových internetových stránkách poradny 

www.poradnabrno.eu a 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. Zapojili 

jsme se sociální podkomise pro otázky bydlení, což je častá oblast problémů,  

se kterými se na nás klienti obracejí. Jako partner jsme podporovali vstup 

občanské poradny ve Vsetíně do Asociace občanských poraden.  
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FINANČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2009 
 

 
Výnosy (v Kč) 
 

MPSV                905 000                                                          
JMK                 139 000 
MMB                 110 000 
VDV – Nadace Olgy Havlové      60 000 
Domovy potřebných       30 000 
Příjmy od partnerů (AOP apod.)     92 276 
Sponzorské dary        10 000 
Členské příspěvky                                     1 300 
 
výnosy celkem             1 347 576 

 
 
Náklady (v Kč) 
 
osobní: 

mzdové náklady                                 724 110       
odvody zdr. a soc. pojistného    233 018 
zákonné sociální náklady                          2 867 

 
provozní: 

kancelářské potřeby                23 829 
vybavení DDHM (do 40 tis.)       27 401 
pořízení DNM (do 60 tis.)        23 935 
spotřeba energií        53 799 
opravy a udržování             900 
cestovné         12 888 
služby – spoje, poštovné          27 171 
služby – právní a ek. služby       51 600   
služby – školení        10 794 
služby – nájemné                          94 149 
jiné ostatní služby                31 654 
ostatní náklady (pojištění, poplatky)        9 397 
poskytnuté příspěvky (AOP)                     3 000 
 
náklady celkem             1 330 512 
         

Hospodářský výsledek                  17 063 
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ZÁMĚRY PRO ROK 2010 

 

 
 zabezpečení běžného chodu poradny,  

 naplňování standardů kvality sociálních služeb, zkvalitnění služeb, 

 vzdělávání poradců a dobrovolníků,  

 zajištění odborných školení a seminářů pro poradce, 

 průběžná supervize poradenské práce, 

 zajištění konzultací a stáží novým poradnám a zájemcům o vstup do 

Asociace občanských poraden,  

 finanční zabezpečení organizace, zajištění více zdrojového 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,  

 poskytování poradenství v dluhové problematice, 

 pořádání seminářů pro veřejnost a pro odbornou veřejnost v dluhové 

problematice. 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

 

Našim sponzorům:  

Ministerstvu práce a sociálních věcí 
Jihomoravskému kraji 
Magistrátu města Brna 
Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové 
Asociaci občanských poraden  
Československé obchodní bance 
Poštovní spořitelně 
všem drobným anonymním dárcům  
 
za finanční podporu formou dotací, grantů, darů a honorované spolupráce 
na projektech. 
 

 

Našim dobrovolníkům a konzultantům: 

PhDr. Mirce Nečasové, JUDr. Aleně Brožkové, Bc. Ladislav Ptáčkovi, Mgr. 
Martě Ptáčkové, JUDr. Evě Žatecké, JUDr. Janě Komendové, Kristině 
Rajlichově, Evě Meixnerové, Ing. Jitce Spáčilové, Mgr. Michalu Jankových, 
Mgr. Lence Mrákotová, Bc. Martině Pětové, Jiřímu Gottwaldovi, Zdeňku 
Tomášovi, Bc. Simoně Řádkové, Bc. Kateřině Kurečkové, Bc. Lucii Zpěvákové, 
Žanetě Veselkové,  Bc. Haně Zajícové, Petru Březinovi, Sabrině Kedroňové, 
Vítu Kubalcovi, Barboře Krejčí 
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 
Mediačnímu centru, o.s. 
paní Jitce Mikulové, BiTo Centrum spol. s r. o.  
paní Evě Oujezské, supervizorce   
Masarykově univerzitě v Brně 
 

a mnohým dalším...         za neocenitelnou pomoc a spolupráci. 
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KONTAKTNÍ DATA: 

OBČANSKÁ PORADNA BRNO 
Anenská 10, 602 00 Brno 

tel: 545 241 828, 545 244 657 
e-mail: poradna.brno@volny.cz 

IČO: 65 35 33 58 
statut. zástupce: Ing. Blanka Přikrylová 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, 
č.ú. 1020672001/55000 
www.poradnabrno.eu  

www.obcanskeporadny.cz 
 


