
OBČANSKÁ PORADNA BRNO, z. s. 

člen Asociace občanských poraden 
 

Anenská 10/10, 602 00 Brno 

IČ – 65353358 | www.poradnabrno.eu 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA | 15. 04. 2020   

Občanská poradna Brno je ve své činnosti aktivní 
i v době protipandemických opatření 

 

 
BRNO  Protipandemická opatření proti šíření nemoci COVID-19 zasáhla také všechny 

poskytovatele sociálních služeb, Občanskou poradnu Brno nevyjímaje. Poradna je ale i přes tato 

opatření neustále aktivní v realizaci svého poslání, stejně tak se angažuje dobrovolnicky. 

Mnohé potíže a starostí lidí nepočkají na odeznění epidemie a lidé pomoc potřebují bez zbytečného 

odkladu. Co lidé nyní řeší nejčastěji a jak je poradna svým klientům k dispozici?  

 

Po vyhlášení stavu nouze v ČR a nařízení vlády, 

které omezuje pohyb osob na nezbytné minimu, 

přikročila také Občanská poradna Brno 

k nezbytným opatřením s cílem vyvážit úsilí o 

zachování co nejširšího spektra služeb s potřebou 

chránit zdraví zaměstnanců a jejich rodin i zdraví 

klientů. 
 

Po realizaci již objednaných a termínovaných 

konzultací s klienty se poradna uzavřela pro osobní 

návštěvy a veškeré služby se přenesly do distanční 

formy poradenství – do telefonických konzultací a 

e-mailové komunikace. Především e-mailová 

komunikace s sebou přináší zvýšenou časovou 

náročnost. „Přes všechny limity, které s sebou 

přináší absence osobního kontaktu poradců 

s klienty se pracovníci snaží maximalizovat 

efektivitu zmíněných jiných forem kontaktu 

s klienty, které poradna používá i mimo čas 

aktuálních restriktivních opatření“, sděluje ředitel 

poradny Mgr. Ladislav Ptáček. Počet klientů 

v tomto a běžném období se prakticky nemění. 

Stejně tak zůstává beze změny a omezení samotné 

provozní doby poradny.  
 

Přibližně třetina kontaktů je stejná, jako v běžném 

období. Další třetina klientů řeší podobná témata, 

jako za běžného stavu, ale komplikuje je současná 

situace. „Například je v současnosti mnohem 

náročnější domluvit se na péči o děti mezi 

rozvedenými rodiči, což klade mnohem větší nárok 

na schopnost se dohodnout, protože naplnit 

rozhodnutí soudu o péči o děti nemusí být reálné a 
dosažitelné“, upozorňuje sociální pracovnice Mgr. 

Petra Pacovská. Podobné je to i v jiných situacích, 

kde do uspořádání mezilidských vztahů vstupuje 

například rozhodování soudu, orgánů sociálně 

právní ochrany dětí, ale třeba také bank a 

pojišťoven, cestovních kanceláří či jiných 

soukromých institucí. Celkově nynější situace 

vyžaduje větší schopnost a ochotu lidí spolu 

komunikovat, řešit problémy a hledat všestranně 

uspokojivá řešení, v čemž se snažíme naše klienty 

podporovat. Třetí skupinu klientů a témat tvoří 

situace, které jsou specifické pro současnou situaci. 

„Jde především o sociálně právní dotazy týkající 

se především praktických dopadů vládních 

opatření, např. v oblasti ošetřovného či sociálních 

dávek, podpory OSVČ, specifických situací v 

pracovně právních vztazích, placení nájmů, 
odklady splátek hypoték a další situace“, 

upozorňuje poradkyně Mgr. Kateřina Březinová.  
 

Kromě naplňování našeho trvalého poslání, se 

pracovnice vrhly na dobrovolnickou pomoc. 

„Některé volnější chvíle jsme využily pro šití 

roušek, kterých jsme do dnešního dne ušily skoro 

400, ale přesně to spočítané nemáme. Využily jsme 

všechny domácí zdroje, které byly k dispozici. 

Darovaly jsme je lidem bez domova, které jsme 

potkaly, do brněnských nemocnic u sv. Anny a v 

Bohunicích a do domovů pro seniory na ulicích 
Tábor, Nopova, Hapalova“, popisuje dění 

v poradně hlavní postava této aktivity sociální 

pracovnice Bc. Barbora Vyhnánková.   

 

I přes omezení v době epidemie Občanská poradna 

směřuje k rozšiřování svých aktivit. Od 15. dubna 

2020 poskytuje své služby jako akreditovaný 

poskytovatel služeb v oddlužení. K této příležitosti 

jsme vydali samostatnou tiskovou zprávu.      
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Kontakty 
 www.poradnabrno.eu 

e-mailové poradenství: poradna.brno@volny.cz 

telefonické poradenství: 545 241 828 

 

pro média:  
telefon: 737 151 623  

e-mail: obcanskaporadna@volny.cz  

 

 

 

[?] KDO JE  

OBČANSKÁ PORADNA BRNO 
 
Občanská poradna Brno byla založena v červenci  roku 

1997 a patří k zakládajícím organizacím dnešní 

Asociace občanských poraden, která tento model 

podpory a poradenství přenesla z britského do českého 

prostředí a stála tak u zrodu mnoha poraden tohoto 

druhu v ČR. Nepřetržitě poskytujeme naše služby již 23 

let.  
 

Občanská poradna Brno poskytuje odborné sociální (či 

sociálně právní) poradenství širokému spektru občanů 

v nejrůznějších životních situacích – mezi ty základní 

patří 4 klíčové oblasti: rodina a mezilidské vztahy, 

bydlení, občanskoprávní vztahy – a dluhová 

problematika. (více viz doprovodná příloha Výroční 

zpráva za rok 2018.) 
 

Naši poradci umí porozumět často složité životní situaci 

našich klientů, poskytnout jim podporu, orientaci 

v situaci, nezbytnou edukaci, prostor pro hledání pro 

sebe vhodného řešení a posílení kompetencí k zvládnutí 

této situace.  
 

Činnost poradny má výrazný vliv na prevenci sociálně 

destruktivních situací, ve kterých se řešení hledá velmi 

těžko (např. upadnutí do dluhové pasti). Šetří tak mnoho 

prostředků jak samotným klientům, tak i státnímu či 

obecnímu rozpočtu na řešení budoucích sociálně 

patologických situací.  
 

Ročně služeb poradny využije více jak 2,5 tisíce klientů 

z Brna a dalšího okolí v rámci Jihomoravského regionu. 

  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
Foto: Dobrovolnická činnost pracovnic Občanské poradny 

Brno – šití roušek pro sociální a zdravotnická zařízení.  

 


