VÝROČNÍ ZPRÁVA
za období 24. 10. 2013 - 31. 12. 2014
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Základní údaje
Název: OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČ: 021 63 161
Sídlo: Koterovská 640/41, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 456 468, 777 964 563
E-mail: poradna@opplzen.cz

Registrace:
společnost je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským
soudem v Plzni v oddílu O, vložce číslo 275.
Změna zakládací listiny ze dne 21. října 2014 byla zapsána ke dni 6. listopadu 2014. Změna
se týkala druhu obecně prospěšných služeb a doplňkových činností.

Druh obecně prospěšných služeb:


odborné sociální poradenství

Doplňková činnost:


publikační a vydavatelská činnost



studijní a výzkumné aktivity



osvětová činnost



konzultační a expertní služby z oblasti sociální práce, psychologie, pedagogiky,
sociologie, apod.



vytváření a poskytování odborných a metodických materiálů z oblasti odborného
sociálního poradenství
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činnosti související



mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Orgány společnosti:
Společnost má tříčlennou správní a dozorčí radu. Za společnost jedná ředitelka, která je
jejím statutárním orgánem a řídí činnost společnosti.
Správní

rada:

Mgr.

Monika

Krausová,

Ing.

Josef

Machalíček,

Mgr.

Andrea

Langmajerová
Dozorčí rada: Mgr. Tereza Juppová, Ing. Martina Kociánová, Ivana Ženíšková
Ředitelka: Dana Forejtová

Z historie…
OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s. vznikla dne 24. října 2013 zápisem v rejstříku obecně
prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, a to s cílem převzít
v budoucnu služby poskytované dosavadní Občanskou poradnou Plzeň, o.s.
Občanská poradna Plzeň poskytovala pomoc, radu a podporu lidem v tíživé životní situaci už
od března roku 1998, původně jako projekt Centra neziskových organizací Plzeň, od
července 1999 jako samostatné občanské sdružení zaregistrované Ministerstvem vnitra ČR,
od 18. července 2007 jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání
Posláním Občanské poradny Plzeň je


poskytovat rady, informace a asistenci všem, kteří se na ni obrátí;



být nezávislým místem bezplatné, důvěrné, nestranné a diskrétní pomoci;



provázet občany při řešení jejich obtíží a usilovat o to, aby občané netrpěli neznalostí
svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit
své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
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Zpráva o činnosti
Rok 2013
Rok 2013 byl rokem založení a vyřízení základních administrativních náležitostí. Na konci
roku byla uzavřena s Oblastní charitou Horažďovice smlouva o zajištění kontroly kvality
poskytování služby odborného sociálního poradenství.

Rok 2014
Na základě výše zmíněné smlouvy od 2. ledna 2014 pracovnice Občanské poradny Plzeň
poskytovaly metodickou podporu a telefonické konzultace pro pracovnici Občanské poradny
při Oblastní charitě Horažďovice a zajišťovaly odbornou kontrolu písemné dokumentace.
V květnu 2014 jsme získali rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o registraci
sociálních služeb, a to konkrétně pro poskytování odborného sociálního poradenství podle
§ 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V témže měsíci byla uzavřena smlouva
o spolupráci s městem Dobřany, na jejímž základě město Dobřany poskytlo finanční
prostředky pro zajištění služby odborného sociálního poradenství ve městě Dobřany na
druhé pololetí roku.
Od 1. 7. 2014 jsme v souladu s vydanou registrací sociálních služeb zahájili poskytování
poradenství v Dobřanech, na adrese Náměstí T. G. M. 5. Následně v září 2014 Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR rozhodlo o přidělení dotace na uvedenou službu, čímž bylo
zabezpečeno její finanční pokrytí na zbytek roku 2014.
V průběhu roku bylo realizováno několik přednášek pro Spolek neslyšících Plzeň s cílem
poskytnout sluchově postiženým osobám informace potřebné pro jejich orientaci v běžných
životních situacích, s nimiž se denně setkávají. Uskutečněné přednášky se týkaly
problematiky dědictví, spotřebitelských práv a nájemního bydlení.
Dále jsme pro Krajské středisko Českého svazu žen zajistili přednášku „Co přináší nový
občanský zákoník – soukromé právo nově od roku 2014“, která seznámila účastnice z řad
členek ČSŽ s hlavními změnami občanského zákoníku.

Výhled pro rok 2015
Mimo pokračování dosavadních, výše uvedených aktivit, od počátku roku bude zahájeno
poskytování odborného sociálního poradenství v Plzni na základě rozhodnutí Krajského
úřadu Plzeňského kraje o rozšíření registrace a navýšení kapacity.
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Statistické údaje
- kontaktní místo Dobřany 1. 7. – 31. 12. 2014

Statistické třídění dotazů:
občanskoprávní vztahy
problematika zadlužování občanů
občanské soudní řízení
rodina a mezilidské vztahy
pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
bydlení
ostatní

Základní údaje:
celkový počet konzultací
počet dotazů
počet nových uživatelů
počet opakovaných uživatelů

180
198
124
56

Charakteristika nových uživatelů:
ženy
muži

77
47

Druh kontaktu:
návštěva
telefon
internet
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156
20
4

50
36
33
27
14
10
28

Hospodaření
Stav majetku a závazků (v Kč)
AKTIVA CELKEM
Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobé pohledávky
Náklady příštích období
PASIVA CELKEM
Vlastní jmění
Fondy
Účet výsledku hospodaření
Krátkodobé závazky

24. 10. 2013
8 000
0
8 000
0

31. 12. 2014
110 379
100 998
7 896
1 485

8 000
8 000
0
0
0

110 379
8 000
41 684
31 881
28 814

Hospodaření s fondy (v Kč)
STAV FONDŮ K 24. 10. 2013
ZDROJE PŘIJATÉ DO FONDŮ

43 000

Z toho:
Přijaté finanční dary na provozní účel
Přijaté finanční dary na investiční účel

43 000
0

VYPLACENO Z FONDŮ
Použito pro obecně prospěšné činnosti
STAV FONDŮ K 31. 12. 2014
Přijaté dary na provozní účel
Přijaté dary na investiční účel

Výnosy v členění podle zdrojů (v Kč)

1 316
1 316
41 684
41 684
0

427 765

DARY (finanční, věcné)
Občanská poradna Plzeň, o.s.
Čerpání fondů

154 761
1 316

DOTACE
Ministerstvo práce a sociálních věcí

88 000

OSTATNÍ
Služby související s hlavní činností *)
Doplňková činnost
Ostatní

130 835
52 815
38

*
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) Smlouva o spolupráci s městem Dobřany

Výnosy a náklady v členění podle činností (v Kč)
VÝNOSY CELKEM
Spojené s obecně prospěšnou činností
Spojené s doplňkovou činností
Spojené se správou obecně prospěšné společnosti

427 765
374 912
52 815
38

NÁKLADY CELKEM
Spojené s obecně prospěšnou činností

395 884
374 912

Z toho:
Materiální zajištění **)
Služby
Osobní náklady
Ostatní

182 359
42 073
148 800
1 680

**

) zahrnuje i věcné dary v hodnotě 155 tis. Kč samostatného hmotného majetku a souborů hmotných
movitých věcí s pořizovací cenou do 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok, které jsou
účtovány přímo do nákladů a jsou vedeny v operativní evidenci účetní jednotky.
Spojené s doplňkovou činností

11 652

Z toho:
Služby
Osobní náklady
Ostatní

3 547
8 000
105

Spojené se správou obecně prospěšné společnosti

9 320

Ředitel, členové správní rady a členové dozorčí rady vykonávali svoji činnost bez nároku na
odměnu.

Výrok auditora
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