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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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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 2010 byla Občanská poradna Brno veřejnosti k dispozici 5 dní v týdnu 

v rozsahu 30 hodin - z toho 4 dny v týdnu v rozsahu 22 hodin pro osobní 

konzultaci a 8 hodin pro vyřizování telefonických a internetových dotazů. 

Poradna poskytovala poradenství v celkem 18 oblastech (Sociální dávky, 

Sociální služby, Pojištění, Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, Bydlení, 

Rodinné a partnerské vztahy, Majetkoprávní vztahy a náhrada škody, Finanční a 

rozpočtová problematika, Zdravotnictví, Školství a vzdělávání, Ekologie, 

Ochrana spotřebitele, Základy práva ČR, Právní systém EU, Občanské soudní 

řízení, Veřejná správa, Trestní právo a Ústavní právo). 
 

Od 1. června byly v souvislosti s realizací projektu Kvalifikované dluhové 

poradenství návštěvní hodiny poradny rozšířeny na 28 hodin týdně. 
 

V rámci činnosti poradny bylo realizováno celkem devět veřejných vystoupení 

pro odbornou i laickou veřejnost: 
 
4.3. - prezentace v regionálním televizním vysílání BTV   „Vlna 

z Brna“ 

17.3.   - přednáška Dluhy a exekuce – Mateřské centrum Hastrmánek, 

Olešnice  

4.5.  - beseda na téma dluhová problematika pro zástupce firmy          

MS Quatro, finanční poradenství  

25.6.  - seminář Dluhová problematika za účasti Mgr. Libišové z Poradny 

při finanční tísni Ostrava  

16.8.  - seminář Dluhová problematika pro pracovníky Sdružení Piafa 

Vyškov 

23.8.   - seminář Dluhová problematika pro zástupce Armády spásy  
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5.10.   - příspěvek na  konferenci Boj proti chudobě  

12.10. a 6.12.  - školení V pasti dluhů – Podané ruce Brno  
 

Občanská poradna Brno pokračovala i v roce 2010 ve spolupráci na realizaci 

projektů Asociace občanských poraden Dluhové poradenství (podporované 

Poštovní bankou a ČSOB), Zajištění občanského poradenství  

se zřetelem na bytovou politiku a Spotřebitelské poradenství.  
 

Projekt „Občanská poradna“ 

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby odborného sociálního 

poradenství a je realizován dle Standardů kvality sociálních služeb a 

Minimálních standardů kvality Asociace občanských poraden. Uživatelé služby 

mají možnost získat bezplatné, nestranné, diskrétní, nezávislé a kvalifikované 

rady ve všech 18ti oblastech uvedených výše. 

Občanskou poradnu Brno v roce 2010 kontaktovalo 2358 uživatelů a poradci 

poskytli  2580 konzultací. Zodpověděli celkem 2926 dotazů. 

Ženy tvořily 58% uživatelů služby, muži 40% a ve 2% se na poradnu obrátilo 

více osob nebo instituce. 

Nejčastějším způsobem kontaktu byla osobní návštěva v poradně (70%). 

Následovaly telefonické dotazy (16%) a písemné dotazy poštou nebo mailem 

(14%). 
 

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

klienti na poradnu v roce 2010 obraceli patřily: 

• Finanční a rozpočtová problematika (17%) 

• Majetkoprávní vztahy (15%) 

• Bydlení (14%) 

• Pracovně-právní vztahy (13%) 

• Občanské soudní řízení (12%) 

• Rodina a mezilidské vztahy (10%) 
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oblasti poradenství  Finanční a rozpočtová
problematika

 Majetkoprávní vztahy

 Bydlení

 Pracovně-právní vztahy

Občanské soudní řízení

Rodina a mezilidské vztahy

Jiné

 
 

Projekt „Kvalifikované dluhové poradenství“ 

Od 1. června začala poradna realizovat projekt Kvalifikované dluhové 

poradenství podpořený z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost. Klíčovou aktivitou projektu je podpora předlužených klientů 

s vyjednáváním splátkových kalendářů, v orientaci v otázkách spojených 

s exekucí majetku, vypracováním osobních finančních plánů či podávání 

insolvenčních návrhů s návrhem na oddlužení. Mezi další aktivity projektu patří 

pořádání besed pro děti a mládež z částí Brna ohrožených sociálním 

vyloučením, tvorba manuálu odborného dluhového poradenství pro pracovníky 

a praktikanty poradny a vytvoření tzv. chytrého otočného kolečka pro výpočet 

RPSN. Projekt bude realizován do 31.5.2013. 

V prvním monitorovacím období projektu (červen-listopad) využilo jeho služeb 

celkem 246 osob, z nichž 121 byly ženy. Nejvíce byla mezi klienty zastoupena 

věková kategorie 41-50 let (29,7%). O službě dluhové poradenství se obvykle 

dověděli díky internetu (31,3%) nebo od známých (38,2%). Naprostá většina 

(92,7%) klientů navštívila poradnu osobně. Jen v menší míře využívali 

telefonické a internetové poradenství. Průměrná výše zadlužení klientů 

dosahovala k celkové částce bezmála 500 tisíc Kč, často u více společností          

z bankovního i nebankovního sektoru. Nejčastěji voleným řešením předlužení 

bylo podání návrhu na oddlužení (74,8%). 
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Vzdělávání a supervize 
 

Zaměstnanci poradny absolvovali v průběhu roku 2010 kurzy a semináře 

v těchto oblastech: 

• Insolvenční řízení 

• Pracovně-právní vztahy 

• Rozhodčí doložky 

• Úvod do problematiky opatrovnictví 

• Návštěva v bytě klienta 

• Školení AOP k informačním databázím 

• Činnost poradny při Exekutorské komoře 

• Konference k internetovému poradenství 

• Právní minimum pro pomáhající profese 

• Domácí násilí 

• Standardy kvality 

• Mediace 
 

V průběhu roku celkem 4 dobrovolníci prošli úvodním čtyřicetihodinovým 

kurzem Práce s klientem I, který pro pracovníky občanských poraden pořádá 

AOP. 

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. 
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Mediace 

V roce 2010 pokračovala spolupráce s o.s. Mediační centrum, které se zaměřuje 

na mediaci jako způsob řešení konfliktů. 
 

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 

- 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 
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- Sdružení na ochranu nájemníků – odkazování klientů, kteří řeší 

komplikované případy v oblasti bydlení 

- Občanské sdružení Práh – odkazování a poskytování poradenství a 

spolupráce 

- Ženy50 - vzájemná spolupráce a odkazování klientů 

- 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 

- Poradna při finanční tísni o.p.s. 
 

Propagace 

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

v regionální televizi BTV, Bulletinu Ženy50 a v časopise Sociální práce. 

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

rozhlase i televizi.  Projekt jsme prezentovali na 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.  

 

 

 

http://www.poradnabrno.eu/
http://www.obcanskeporadny.cz/
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FINANČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2010 
 
Výnosy (v Kč) 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  842 408                                                          
Jihomoravský kraj                 536 000 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost  335 187  
Statutární město Brno    100 000 
Příjmy z vlastní činnosti     98 900 
Dary, členské příspěvky, výnosy z vkladů     8 654 
 
výnosy celkem        1 921 149              
 

Náklady (v Kč) 
 
osobní: 

mzdové náklady             944 790       
odvody zdr. a soc. pojistného            312 346 
zákonné sociální náklady                3 416 

 
provozní: 

spotřeba: 
 - kancelářské potřeby    49 176 
 - vybavení DDHM    88 370 
 - odborná literatura    21 823 
 - různé       1 405         
 - energie     62 220 
 - cestovné     18 659 
služby: 
 – spoje, poštovné    17 825 
 – tisk, kopírovaní    51 018 
 – účetnictví     89 500   
 – školení a supervize         24 186 
 – nájemné     93 952 
 – propagace       8 909 
 - software a jeho údržba   14 668 
 - jiné ostatní služby      7 200 
ostatní náklady (pojištění, poplatky)    9 000 
poskytnuté příspěvky (AOP, BANNO)   3 600                
 

náklady celkem        1 822 063              
         

Hospodářský výsledek         99 086 
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1) Projekt Občanská poradna 
 

Výnosy (v Kč) 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  842 408 
Jihomoravský kraj – dluhové poradenství 400 000                                                          
Jihomoravský kraj – sociální služby  136 000 
Statutární město Brno    100 000 
 
výnosy celkem       1 478  408              
 

Náklady (v Kč) 
 
osobní: 

mzdové náklady             747 160 
dohody o provedení práce              26 130      
odvody zdr. a soc. pojistného            254 036 
zákonné sociální náklady                3 416 

 
provozní: 

spotřeba: 
 - kancelářské potřeby    46 600 
 - vybavení DDHM    47 657 
 - odborná literatura      8 119 
 - různé       1 405         
 - energie     62 220 
 - cestovné     18 659 
služby: 
 – spoje, poštovné    15 237 
 – tisk, kopírovaní         654 
 – účetnictví     89 500   
 – školení                   16 290 
 – nájemné     93 952 
 – propagace       5 009 
 - supervize                                                       7 896 
 - software a jeho údržba   14 668 
 - jiné ostatní služby      7 200 
ostatní náklady (pojištění, poplatky)    9 000 
poskytnuté příspěvky (AOP, BANNO)   3 600                
 
 
náklady celkem      1 478  408 
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2) Projekt Kvalifikované protidluhové poradenství 
 

Výnosy (v Kč) 
 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost        335 187  

              
 

Náklady (v Kč) 
 
osobní: 

mzdové náklady             171 500       
odvody zdr. a soc. pojistného              58 310 

 
provozní: 

spotřeba: 
 - kancelářské potřeby      2 576 
 - vybavení DDHM    40 713 
 - odborná literatura      7 824 
  
služby: 
 – tisk, kopírovaní    50 364 
 – propagace       3 900 
  
 

náklady celkem           335 187        
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ZÁMĚRY PRO ROK 2011 

 
v zabezpečení běžného chodu poradny,  

v naplňování standardů kvality sociálních služeb, zkvalitnění služeb, revize a 

aktualizace Manuálu pracovníka občanské poradny 

v vyhodnocení a aktualizace stávající Koncepce rozvoje Občanské poradny 

Brno 

v vzdělávání poradců a dobrovolníků,  

v zajištění odborných školení a seminářů pro poradce, 

v průběžná supervize poradenské práce, 

v zajištění konzultací a stáží novým poradnám a zájemcům o vstup                

do Asociace občanských poraden,  

v finanční zabezpečení organizace, zajištění vícezdrojového financování, 

oslovení potenciálních sponzorů a dárců, aktivní fundraising, 

v prohloubení spolupráce v lokalitě, navázání nových kontaktů se 

spolupracujícími institucemi, 

v zpracovávání analýz o problémech klientů a nedostatcích legislativy pro 

státní správu a samosprávu ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních 

služeb, 

v zabezpečení propagace organizace, 

v aktivní činnost v rámci Asociace občanských poraden,  

v poskytování poradenství v dluhové problematice, 

v 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 
Asociaci občanských poraden  
Československé obchodní bance 
Poštovní spořitelně 

a 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. Ladislavu Ptáčkovi, Mgr. 
Martě Ptáčkové, JUDr. Janě Komendové, Kristině Rajlichové, Evě Meixnerové, 
Ing. Jitce Spáčilové, Mgr. Lence Mrákotové, Bc. Martině Pětové, Vítu 
Kubalcovi, Janě Miklošové, Sabrině Kedroňové, Táně Hulatové, Mgr. Evě 
Grunwaldové, Lence Navrátilové, Anně Láníčkové, Ivaně Kratochvílové, Marii 
Vlčkové 

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. 1020672001/5500 
www.poradnabrno.eu  

www.obcanskeporadny.cz 

http://www.poradnabrno.eu/
http://www.obcanskeporadny.cz/

