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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. 

 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI  
 
 

V roce 212 byla Občanská poradna Brno veřejnosti k dispozici 5 dní v týdnu 

v rozsahu 36 hodin - z toho 4 dny v týdnu v rozsahu 28 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). 
 

V rámci činnosti poradny bylo realizováno celkem 10 besed. Tři besedy byly 

věnovány spotřebitelské problematice a proběhly v domovech pro seniory         

na Lesné a v Bohunicích a prostorách pečovatelské služby JAS. Tři přednášky 

věnované dluhové problematice proběhly ve středisku výchovné péče Help Me, 

Gymnáziu Vídeňská a na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Otázce 

závazků nezletilých byly věnovány celkem 4 přednášky, které proběhly 

brněnském Domě na půl cesty  a na Středním odborném učilišti obchodu a 

služeb Charbulova. 
 

Občanská poradna Brno pokračovala i v roce 2012 ve spolupráci na realizaci 

projektů Asociace občanských poraden Dluhové poradenství (podporované 

Poštovní bankou a ČSOB) a Spotřebitelské poradenství (podporované 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR).  
 

V červenci 2012 otevřela poradna za podpory Městské policie Brna a úřadu 

městské části Nový Lískovec své kontaktní místo na adrese Koniklecova 5 

v Brně-Novém Lískovci. Kontaktní místo bylo pro veřejnost otevřeno v úterý a 

ve čtvrtek v celkovém rozsahu 8 hodin týdně. 



 

Hlavní činnost poradny byla v roce 2012 zaměřena na poskytování sociální 

služby odborného sociálního poradenství. Služba byla realizována dle Standardů 

kvality sociálních služeb a Minimálních standardů kvality AOP. Uživatelé 

služby měli možnost získat bezplatné, nestranné, diskrétní, nezávislé a 

kvalifikované rady. 
 

Služeb občanské poradny využilo v roce 2012 celkem 2689 lidí. Občanská 

poradna poskytla na 2870 konzultací – zejména osobních, ale i telefonických a 

prostřednictvím e-mailových i klasických dopisů. Poradci během konzultací 

zodpověděli celkem 4579 dotazů. 
 

V roce 2012 poradci nejčastěji odpovídali na dotazy směřované do 

poradenských oblastí věnovaných Občanskému soudnímu řízení (1312 dotazů), 

Majetkoprávním vztahům a náhradě škody (525), Rodině a mezilidským vztahům 

(515), Bydlení (463), Pracovně-právním vztahům a zaměstnanosti (425)             

a oblasti Sociálních dávek (408). 
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Z celkového počtu 2870 konzultací byla nejčastějším způsobem kontaktu osobní 

návštěva v poradně. Celkem v roce 2012 proběhlo 2034 osobních konzultací 

(71% celkového počtu konzultací). Následovaly dotazy prostřednictvím e-mailu 

(443 konzultací), telefonické dotazy (371 konzultací) a dopisy (22 konzultací). 
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Nejčastěji volenou formou intervence během konzultací byla rada (1799x) a 

aktivní pomoc (537x). Základní forma intervence – tj. podání informací - 

proběhla v 530 případech. Asistence byla poskytnuta ve čtyřech případech. 

Pro práci Občanské poradny Brno je dlouhodobě typická snaha podpořit 

uživatele při samostatném řešení jejich životní situace. Důraz je během 

poradenského rozhovoru kladen na volbu vhodného postupu při řešení zakázky a 

pochopení kroků vedoucích k jejímu naplnění. 

Osobní konzultace nejčastěji trvaly 40 – 45 minut. Výjimkou však nebyly 

konzultace přesahující 60 minut. Telefonické konzultace obvykle trvaly 10-20 

minut. Časově nejnáročnější formou konzultací byly konzultace formou e-mailu 

nebo dopisu. Písemné zpracování odpovědi přesahovalo obvykle délku 60 

minut. 



Projekt „Kvalifikované dluhové poradenství“ 
 

Od 1. června 2010 realizuje poradna projekt Kvalifikované dluhové poradenství 

podpořený z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Klíčovou aktivitou projektu je podpora předlužených klientů s vyjednáváním 

splátkových kalendářů, orientace v otázkách spojených s exekucí majetku, 

vypracováním osobních finančních plánů či podávání insolvenčních návrhů 

s návrhem na oddlužení. Poradenství v této oblasti bylo poskytováno 

v samostatných konzultačních hodinách v pondělí a ve středu v době od 14.00 

do 17.00. Z ohledem na zvýšený zájem o službu, došlo s účinností od 1.5.2012 

k prodloužení konzultačních hodin věnovaných projektu. Dluhové poradenství 

bylo nově poskytováno v hodinách v pondělí od 14.00 do 17.00 a ve čtvrtek od 

9.00 do 13.00 čímž byla navýšena kapacita od dvě konzultace týdně.  

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. 

Za čtvrté a páté monitorovací období projektu, tj. v období mezi 1. 12. 2011 a 

30. 11. 2012 byla služba poskytnuta celkem 329 klientům, přičemž podíl mužů a 

žen byl prakticky vyrovnaný. Službu využilo 161 mužů a  168 žen. Naprostá 

většina klientů (více než 90%) navštívila poradnu osobně. Jen v menší míře 

využívali telefonické a internetové poradenství. Průměrná výše zadlužení klientů 

přesahovala 500 tisíc Kč, často u více společností z bankovního i nebankovního 

sektoru. Nejčastěji voleným řešením předlužení bylo podání návrhu na 

oddlužení. 

 

 

 



Dotazníkové šetření v roce 2012 

V období mezi 1.4. 2012 – 31.12.2012 bylo návštěvníkům porady umožněno 

vyplnit dotazník, jehož účelem bylo hodnocení služby ze strany klientů OP 

Brno. Vyplnění dotazníku bylo dobrovolné, dotazník tedy vyplnila pouze 

menšina klientů. Dotazník byl anonymní, nevyžadoval od klientů sdělení 

osobních údajů. Celkově možnost dotazník vyplnit využilo 56 klientů, z toho 37 

žen a 19 mužů. Všichni dotázání byli z Jihomoravského kraje (56 klientů, z toho 

36 přímo z Brna,  7 uvedlo, že jsou z  Brna-venkova, a 6 z dalších měst  v JMK).  

V dotazníku respondenti vyjádřili převážně spokojenost s poskytnutými 

službami (48 respondentů z celkových 56 bylo spokojeno).   

Většina z dotázaných uvedla, že poradnu navštívila poprvé (33 dotázaných). 18 

dotázaných uvedlo, že poradnu již minulosti navštívili, přičemž získali potřebné 

informace. Pět dotázaných navštívilo poradnu poprvé a proto nemohou 

zhodnotit, zda informace zde získané, povedou k řešení jejich situace. 

Klienti v dotazníku hodnotili jednotlivé kategorie poradenské služby známkou 

na stupnici od jedné do pěti.  Většina dotázaných hodnotila poskytované  služby 

známkou 1.  (9 respondentů uvedlo, že neměli možnost se seznámit s webovýmí 

stránkami poradny, 1 z nich hodnotil jejich úroveň známkou 3, 2 dotazovaní 

oznámkovali kategorii spokojenost  s poskytnutou radou 2,  3 respondenti 

hodnotili odbornost poradce 2, označení pracoviště a dostupnost hodnotilo 5 

dotázaných známkou 2 a 4 dotázaní tuto kategorii hodnotili známkou 3. 

Klienti měli možnost v dotazníku vyjádřit své návrhy na zlepšení služeb 

poradny. ( 2 klienti navrhli rozšíření konzultační doby bez objednání, 1 dotázaný 

navrhl prodloužení času vyhrazeného na jednu konzultaci, 1 respondent navrhl 

vymetení pavučiny v konzultační místnosti). 



K nejčastějším okruhům řešených problémů patřila dluhová problematika, 

zahrnující exekuce, oddlužení, rodinný rozpočet (16 dotázaných), dále pak 

pracovně-právní vztahy a rodinné a mezilidské vztahy ( 8 respondentů a 7 

dotázaných u druhé kategorie), spotřebitelské vztahy (4), dědictví (3) a sociální 

dávky (1). 

52 respondentů z 56  uvedlo, že by služby Občanské poradny doporučili svým 

známým. 

 

Vzdělávání a supervize 

 

Zaměstnanci poradny absolvovali v průběhu roku 2012 kurzy a semináře 

v těchto oblastech1: 

- Práce s klientem I. - Asociace občanských poraden – 40 hodin – Jaroslava 

Otradovcová 

- Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků 

v aktuálních sociálně právních tématech – Asociace občanských poraden 

12 hodin - Jaroslava Otradovcová, Barbora Vyhnánková, Kateřina 

Březinová 

- Komunikace s rodinou – Marlin – 8 hodin - Barbora Vyhnánková, 

Kateřina Březinová 

- Zneužívání a týrání seniorů – Marlin – 8 hodin - Barbora Vyhnánková, 

Kateřina Březinová 

- Krizová intervence I. – Marlin – 8 hodin - Jaroslava Otradovcová 

 

                                                           
1  Struktura: název kurzu – realizátor – časová dotace 



Dále proběhly interní vzdělávací akce, které byly pořádány ve spolupráci 

s insolvenčním správcem Mgr. Horákem, vedoucí ostravské pobočky Poradny 

při finanční tísni Mgr. Svobodovou-Libišovou a sdružením Persefona. 

 

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. 

 

 
 
 

Spolupráce s partnery 

Státní správa a samospráva 

- Magistrát města Brna a úřady městských částí – vzájemná výměna 

informací, odborné konzultace v konkrétních případech, předávání 

informačních materiálů, účast OP Brno v pracovních skupinách 

komunitního plánování. 

- Socioinfocentrum při Magistrátu města Brna 

- Městská policie Brno 

- 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 

- 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, spolupráce              

s  Dobrovolnickým centrem Ratolesti 

- Sdružení na ochranu nájemníků – odkazování klientů, kteří řeší 

komplikované případy v oblasti bydlení 

- Občanské sdružení Práh – odkazování, poskytování poradenství a 

spolupráce 

- Modrá linka - vzájemná spolupráce a odkazování klientů 

- poradny AOP – vzájemné odkazování podle dostupnosti jednotlivých 

poraden klientům 

 

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 

- Městský soud Brno-město, Okresní soud Brno-venkov 

- Poradna při finanční tísni o.p.s. 

 

Propagace 

Jednotlivé projekty poradny byly propagovány v médiích. Články o činnosti 

poradny (zejména v souvislosti se zřízením kontaktního centra v Novém 

Lískovci) byly publikovány v Brněnském deníku a brněnské příloze MF Dnes. 



Reportáž o fungování kontaktního místa na Koniklecové natočil i Český rozhlas 

Brno. Poradna publikovala články i v novinách městských částí (Zpravodaj 

Brno-střed, Lískáček. Poradenství bylo propagováno i v rámci Asociace 

občanských poraden v tisku, rozhlase i televizi.  Naši činnost 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. Poradna byla v roce 2012 

zapojena do projektů Dluhové poradenství a Spotřebitelské poradenství. 

Spolupracovníci poradny přispívali články do Bulletinu AOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2012 

 
Výnosy (v Kč) 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  739 000                                                          
OP Lidské zdroje a zaměstnanost  525 442 
Statutární město Brno    100 000 
Asociace občanských poraden 

- účast na projektech     84 000 
 Městská policie Brno      70 000 

Příjmy z vlastní činnosti     15 200 
Dary, členské příspěvky, výnosy z vkladů     1 839 
 

výnosy celkem        1 535 481             
 

Náklady (v Kč) 
   
SPOTŘEBA 

Kancelářské potřeby    12 838 
DDHM (do 40 tis. Kč)   12 672 
Odborná literatura         736 
Různý       1 681 
Spotřeba energie    59 685   
Cestovné       6 924 

 
OSTATNÍ SLUŽBY 

Telefon, poštovné    15 339 
Kopírování       2 985    
Účetnictví     49 500 
Školení       4 000 
Nájem, služby    97 296 
Propagace          720 
Programové vybavení a jeho údržba 26 136   
Supervize a přednášky     7 488 
Odborné konzultace       7 500 
Ostatní (pojistné, poplatky, příspěvky atp.)  13 616 
 

MZDOVÉ NÁKLADY 
Hrubé mzdy           1 027 187 
Dohody o provedení práce              28 800 
Sociální pojištění             253 174 
Zdravotní pojištění    91 137 
Zákonné sociální náklady     4 366 

 

náklady celkem       1 723 780 
 

Hospodářský výsledek                 - 188 299 



 

ZÁMĚRY PRO ROK 2013 

 

� zabezpečení běžného chodu poradny,  

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

aktualizace Manuálu pracovníka občanské poradny 

� vyhodnocení a aktualizace stávajícího Rozvojového plánu Občanské 

poradny Brno 

� 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 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,  

� poskytování poradenství v dluhové problematice, 

� pořádání seminářů pro veřejnost a pro odbornou veřejnost v dluhové 

problematice. 

 

 

 



 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Našim sponzorům:  

Ministerstvu práce a sociálních věcí 
Magistrátu města Brna 
Městské policii Brno 
Asociaci občanských poraden  
Československé obchodní bance 
Poštovní spořitelně 
Úřadu městské části Brno-Nový Lískovec 

a všem drobným anonymním dárcům  
 

za finanční podporu formou dotací, grantů, darů a honorované spolupráce 
na projektech. 
 

 

Našim dobrovolníkům a konzultantům: 

Blance Přikrylové, Michaele Mackové, Kristině Rajlichové, Mirce Nečasové, 
Davidu Mackovi, Jitce Navrátilové, Evě Maixnerové, Jitce Spáčilové, Janě 
Miklošové, Sabrině Kedroňové, Lence Navrátilové, Ivaně Navrátilové, Jiřímu 
Venclíčkovi. Liboru Jaškovi, Veronice Šimarové, Natálii Kordové, Romaně 
Huběnkové, Svätopluku Kusalovi, Ladě Železné, Janě Gajdošové, Aleně 
Brožkové, Ladislavu Ptáčkovi, Martě Ptáčkové, Janě  Komendové, Zdeňce 
Svobodové-Libišové, Barboře Kopřivíkové, Martinu Horákovi 
 

  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 
paní Jitce Mikulové, BiTo Centrum spol. s r. o.  
paní Evě Oujezské, supervizorce   
 
a mnohým dalším...         za neocenitelnou pomoc a spolupráci. 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

statutární zástupci: 

Ing. Blanka Přikrylová 

Mgr. David Oplatek 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, 

č.ú. 1020672001/5500 
www.poradnabrno.eu 

www.obcanskeporadny.cz 


