Obsah
1.
2.

Slovo úvodem… ........................................................................................................ 2
Ob anská poradna Plze , o.s...................................................................................3
2.1. Pracovníci ob anských poraden ......................................................................3
3. Poslání a principy......................................................................................................4
4. Historie .......................................................................................................................6
5. Zpráva o innosti v roce 2008 ..................................................................................8
5.1. Program ob anské poradenství........................................................................9
5.2. Program dluhové poradenství.........................................................................10
5.3. Program poradenství pro nestátní neziskové organizace ............................10
5.4. Program vzd lávací aktivity pro ve ejnost.....................................................11
6. Fotografie z uskute n ných akcí ...........................................................................12
7. Statistické údaje - kontaktní místo Plze v roce 2008..........................................14
8. Kontaktní místo Dob any........................................................................................16
9. Hospoda ení v roce 2008 ........................................................................................19
10. Pod kování ..............................................................................................................21
11.
Kontakty ...............................................................................................................22

1. Slovo úvodem…
Vážení p átelé, milí kolegové,
Rokem 2008 vstoupila Ob anská poradna o.s. do desátého roku svého fungování.
lov k stojí v deseti letech teprve na prahu života, pokud však tohoto „v ku“ dosáhne
organizace, dá se považovat za „dosp lou“.
Ob anská poradna Plze vždy poskytovala kvalitní ob anské poradenství a
v srpnu lo ského roku op t svou kvalitu potvrdila. P i kontrole kvality sociálních služeb ze
strany Plze ského kraje poradna dosáhla tém maximálního možného po tu bod .
V ím, že se v nadcházejícím desetiletí bude Ob anská poradna Plze touto cestou dále
ubírat. Doufám zárove , že se nám také poda í rozší it okruh našich zam stnanc ,
abychom dokázali uspokojit stoupající zájem o naše služby.
Cht l bych pod kovat novému osazenstvu a vedení Ob anské poradny, kte í jdou
ve šlép jích svých p edch dc a udržují chod poradny tak, aby uspokojili požadavky
zájemc o službu a zárove , aby služba spl ovala kritéria kvality. Byl bych rád, kdyby
v takto nastoupené cest pokra ovala Ob anská poradna Plze i v letech následujících.
Ing. Josef Machalí ek, p edseda sdružení

2. Ob anská poradna Plze , o.s.
Ob anské sdružení Ob anská poradna Plze je nestátní neziskovou organizací,
která poskytuje ob anské poradenství pro ob any Plzn a okolí již 10 let.
Ob anské poradenství je sociální službou pro všechny lidi v tíživé životní situaci,
kte í si nedokáží pomoci sami. Podle § 37 zákona . 108/2006 Sb. o sociálních službách
spadá ob anské poradenství pod tzv. odborné sociální poradenství, které je poskytováno
se zam ením na pot eby jednotlivých okruh sociálních skupin osob.

2.1.

Pracovníci ob anských poraden
Základním principem ob anského poradenství je, že ob an pomáhá ob anovi.

V poradnách proto pracují lidé ochotní pomáhat druhým, lidé s dobrými
komunika ními schopnostmi, s chutí vyhledávat nové informace a u it se novým v cem.
Jsou jimi stálí zam stnanci i dobrovolní pracovníci.
Každý poradce prochází zhruba p lro ním školením zam eným na osvojení si
znalostí a dovedností pro vedení poradenského rozhovoru a práci s klienty. Celý kurz je
koncipován tak, aby se podle n j mohl zau it lov k z jakéhokoliv oboru.

3. Poslání a principy
Posláním Ob anské poradny Plze je:
poskytovat rady, informace a asistenci všem, kte í se na ni obrátí
být nezávislým místem bezplatné, d v rné, nestranné a diskrétní
pomoci, provázet ob any p i jejich obtížích
usilovat o to, aby ob ané netrp li neznalostí svých práv a
povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností
vyjád it své pot eby i hájit své oprávn né zájmy
podílet se na innosti Asociace ob anských poraden a spole n
upozor ovat p íslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a
na ne ešené problémy ob an
ve snaze ovlivnit vývoj politiky
a sociálních služeb

jsou:

Principy ob anského poradenství, které Ob anská poradna Plze garantuje,
BEZPLATNOST – NEZÁVISLOST – NESTRANNOST - DISKRÉTNOST

Ob anská poradna Plze
program :

se snaží napl ovat své poslání pomocí

Ob anské poradenství
Dluhové poradenství
Poradenství pro nestátní neziskové organizace
Vzd lávací aktivity pro ve ejnost

ty

4. Historie
Ob anské poradenství vzniklo ve 20. letech 20. století ve Velké Británii. Jednalo
se o snahu státu podpo it takovou instituci, která by informovala ob any o systému
sociální pé e. Za II. sv tové války se ob anské poradny zam ily na komplexní podporu a
pomoc lidem zasaženým válkou. Jejich nová funkce se ukázala pot ebnou i po skon ení
války. V sou asnosti existuje ve Velké Británii zhruba 3 000 poradenských míst.
V eské republice se ob anské poradenství systemati t ji rozvíjí teprve od roku
1996, kdy se sešli zástupci šesti neziskových organizací s cílem vytvo it sí poraden podle
britského vzoru. Založili Sdružení pro vybudování sít ob anských poraden, které se
v roce 1998 p ejmenovalo na Asociaci ob anských poraden (AOP). V sou asnosti
sdružuje AOP 39 poraden na 56 místech eské republiky.
Ob anská poradna Plze je lenem AOP od jejího po átku a jako jedna ze 7
pilotních poraden se podílela na tvorb základ ob anského poradenství v R.

Z historie poradny jsou nejpodstatn jší následující mezníky:
b ezen 1998 – poprvé jsme otev eli pro ve ejnost, byli jsme projektem Centra
neziskových organizací Plze
ervenec 1999 – Ministerstvo vnitra R nás zaregistrovalo jako samostatné
ob anské sdružení Ob anská poradna Plze
prosinec 1999 – p est hovali jsme se do nových prostor (Barrandova 8), což nám
umožnilo rozší it provoz a zvýšit po et pracovník poradny
rok 2005 – vytvo ili jsme v poradn takové podmínky, abychom spl ovali standardy
kvality sociálních služeb a Minimální standardy kvality AOP
prosinec 2005 – byli jsme vyhodnoceni jako nejlepší poradna AOP z hlediska
napl ování Minimálních standard kvality AOP
rok 2006 – obdrželi jsme Cenu kvality za rok 2005 v kategorii poskytovatel
sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vylou ením, vyhlašovanou
asopisem Sociální pé e; na konci roku 2006 jsme se také p est hovali do nových
vlastních prostor v Koterovské ulici . 41
rok 2007 – up esnili jsme procedurální postupy v souvislosti s ú inností zákona
108/2006 Sb. p i poskytování odborného sociálního poradenství
rok 2008 Vám blíže p iblížíme v následující kapitole

5. Zpráva o innosti v roce 2008
Rok 2008 byl pro Ob anskou poradnu významný v n kolika ohledech. V lednu
2008 vydala organizace lov k v tísni o.p.s. ve spolupráci s Ob anskou poradnou Plze
informa ní brožuru Dluhová problematika, která má za úkol pomáhat v boji proti
vzr stající p edluženosti eských domácností a je ur ena jak ob an m, tak sociálním
pracovník m a poradc m, kte í se touto problematikou zabývají.
V tomto roce rovn ž prob hl projekt „Dluhové poradenství pro ob any“. V jeho
rámci byla vytvo ena Metodika protidluhového poradenství, bylo poskytováno poradenství
na základ této metodiky, uskute nily se p ednášky pro ve ejnost a v záv ru roku
prob hla odborná konference s názvem „Od p edpoklad k fakt m v dluhové
problematice“.
Protože byl rok 2008 také desátým rokem fungování Ob anské poradny Plze ,
prob hla 11. zá í oslava tohoto výro í. Její sou ástí bylo mimo jiné ocen ní osobností,
které b hem uplynulých let významn p isp ly k innosti OP.

5.1.

Program ob anské poradenství

V tomto roce byl kladen d raz zejména na tvorbu nových metodik a vzd lávání
zam stnanc OP Plze . Byla vytvo ena metodika „Pr b h sociální služby ob anské
poradenství“, kde je detailn popsána role sociálního pracovníka p i poskytování služby,
pr b h jednání se zájemcem o službu, uzavírání smlouvy a individuální plánování.
Poradenský proces vychází z Eganova modelu.
Prob hlo i n kolik školení pro pracovníky OP Plze – jedna ást se zam ila na
další vzd lávání v oblasti poradenství a metodik, druhá se týkala prohloubení znalostí
z oblastí, ve kterých Ob anská poradna Plze poskytuje rady a informace; jednalo se
nap . o oblast bydlení, pracovn právní vztahy nebo nov dluhová problematika a
insolven ní zákon.
D raz na poskytování kvalitní služby se projevil p i inspekci kvality sociálních
služeb z Plze ského kraje – Ob anská poradna Plze získala 142 bod ze 144 možných
a nebyla shledána žádná závažná pochybení.
Bohužel se v uplynulém roce OP op t potýkala s nedostatkem finan ních
prost edk , provoz byl proto zajiš ován s minimálním možným po tem zam stnanc .
Logicky se tato situace projevila v po tu poskytnutých konzultací – 1041 uživatel m
služeb bylo poskytnuto 1391 konzultací, což je o více než 200 uživatel mén než v roce
p edchozím.

5.2.

Program dluhové poradenství

Na zvyšující se po et konzultací z oblasti dluhové problematiky Ob anská poradna
Plze reagovala uskute n ním projektu „Dluhové poradenství pro ob any“.
B hem projektu byla vytvo ena Metodika protidluhového poradenství, která slouží
pracovník m OP Plze jako nástroj pro tento specifický druh poradenství. V pr b hu roku
se uskute nilo n kolik seminá pro studenty st edních škol na téma Finan ní gramotnost
a dluhová problematika. Projekt byl zakon en na konci roku konferencí pro odbornou
ve ejnost s názvem „Od p edpoklad k fakt m v dluhové problematice“ pod záštitou
Dagmar Terelmešové, lenky Rady Plze ského kraje pro oblast sociálních v cí.
V tomto roce také Ob anská poradna Plze p ipravila ve spolupráci s organizací
lov k v tísni vzd lávací p íru ku Dluhová problematika – ta je ur ena jak ob an m, tak
pracovník m organizací, kte í se ve své profesi setkávají s problémem p edluženosti
domácností.

5.3.

Program poradenství pro nestátní neziskové organizace

V programu poradenství pro nestátní neziskové organizace byly poskytovány
konzultace k zákonu 108/2006 Sb.

5.4.

Program vzd lávací aktivity pro ve ejnost

V rámci projektu „Dluhové poradenství pro ob any“ prob hlo 13 seminá pro
studenty plze ských st edních škol, kterých se zú astnilo bezmála 300 mladých lidí a
u itel . B hem setkání se studenti seznámili s dluhovou problematikou obecn , se
zkušenostmi poradc Ob anské poradny Plze , zkusili si sami sestavit rodinný rozpo et a
na záv r byl prostor pro dotazy a diskusi. Seminá e se setkaly s pom rn velkým
ohlasem a zazn l požadavek ohledn jejich pokra ování.
Vzhledem k omezeným finan ním prost edk m se Ob anské poradn Plze
nepoda ilo v tomto roce rozší it své služby o další p ednášky s d razem na prevenci
tíživých životních situací. V budoucnosti by se m ly tyto p ednášky op t uskute ovat,
nov budou zam eny také na zájemce o službu - seniory.

6. Fotografie z uskute n ných akcí
Výro í 10 let
(11.9.2008)
Oslava se konala v objektu
Evangelické církve
metodistické na Bolevecké
návsi v Plzni. Byly zde
ocen ny osobnosti, které
b hem uplynulých 10 let
významn p isp ly k rozvoji
Ob anské poradny Plze .
Sou ástí ocen ní bylo i
vystoupení improviza ní
divadelní skupiny P.I.V.O. a
Výk ik. Pro všechny
zú astn né na záv r
zazpíval soubor Touch of
Gospel v komorní sestav .

Konference: Dluhová problematika
(14.12.2008)
Konference se uskute nila
v jednacím sále Krajského
ú adu Plze ského kraje.
Zú astnilo se jí 70
ú astník , mimo jiné
zástupci organizací Diakonie
CE, lov k v tísni, Charita,
Ledovec, Proba ní a
media ní služba, Fond
ohrožených d tí, atd. Bylo
p edneseno 5 p ísp vk
k tématu zadlužování a
protidluhového poradenství.
V záv ru konference byl
prostor pro diskuzi.

7. Statistické údaje - kontaktní místo Plze v roce 2008
Statistické t íd ní dotaz :
Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
Rodina a partnerské vztahy
Bydlení
Finan ní a rozpo tová problematika
Pracovn právní vztahy a zam stnanost

majetkoprávní
vztahy a náhrada
škody

336
234
208
156
121

rodina a
partnerské
vztahy

Sociální dávky
Pojišt ní
Ob anské soudní ízení
Ostatní

bydlení
finan ní a
rozpo tová
problematika

ostatní
ob anské
soudní ízení

pracovn právní
vztahy a
zam stnanost
pojišt ní

sociální dávky

57
54
34
131

Základní údaje:
Celkový po et konzultací
Po et dotaz
Po et nových uživatel
Po et opakovaných uživatel

1391
1331
1041
350

opakovaní
uživatelé
noví
uživatelé

Charakteristika nových uživatel :
Ženy
612
Muži
298
Více uživatel
115
Organizace
16

8.Druh kontaktu:
Návšt va
9.Telefon
Internet
Dopis

internet

840
309
223
19

telefon

organizace

ženy

muži

více
uživatel

dopis

návšt va

8. Kontaktní místo Dob any
Ob anská poradna v Dob anech funguje od 16. listopadu 2006. Je p sobišt m
Ob anské poradny Plze a v Dob anech je otev ena každý tvrtek od 900 do 1600 hodin.
Kapacita Ob anské poradny v Dob anech je neustále napln na a ze strany ob an stále
žádána.
Služba ob anského poradenství je poskytována v prostorech
kulturního st ediska v Dob anech, Nám stí T. G. Masaryka 5.

M stského

innost Ob anské poradny byla do dubna 2008 financována z projektu „Centrum
vzd lávání a volného asu“, který realizovalo m sto Dob any. Od kv tna 2008 je provoz
Ob anské poradny na základ p edchozí úsp šné spolupráce financován z rozpo tu
m sta.
Z následujících statistik vyplývá, jaké je rozd lení uživatel služeb Ob anské
poradny v Dob anech, a to z pohledu oblasti dotaz a z pohledu specifikace uživatele
služeb.

Statistické t íd ní dotaz :
Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
Rodina a partnerské vztahy
Bydlení
Pojišt ní

46
25
24
14

Ob anské soudní ízení
Pracovn právní vztahy a zam stnanost
Sociální dávky
Ostatní

majetkoprávní
vztahy a
náhrada škody

rodina a
partnerské
vztahy

ostatní

pracovn právní
vztahy a
zam stnanost
sociální dávky

bydlení
pojišt ní
ob anské
soudní ízení

10
9
9
31

Základní údaje:
Celkový po et konzultací
Po et dotaz
Po et nových uživatel
Po et opakovaných uživatel

188
168
102
86

opakovaní
uživatelé

Charakteristika nových uživatel :
Ženy
65
Muži
21
Více uživatel
16

noví
uživatelé

více
uživatel
muži

ženy

Druh kontaktu:
Návšt va
Telefon
Internet
Dopis

telefon

internet

177
4
4
3
návšt va

dopis

9. Hospoda ení v roce 2008
Správa po íta

NÁKLADY
Materiálové náklady:
Kancelá ské pot eby

25 665,81 K

Kancelá ské za ízení

77 103,50 K

Odborná literatura
Ostatní nákupy
Materiálové náklady celkem

a po íta ové sít

Ostatní služby

380 042,00 K

Služby celkem

913 774,64 K

7 677,00 K

Osobní náklady:

19 517,40 K

Mzdy zam stnanc

768 758,00 K

Povinné odvody zam stnavatele

222 941,00 K

129 963,71 K

Zák. pojišt ní Kooperativa
Služby:

Osobní náklady celkem

Spot eba energií

19 807,00 K

Opravy a údržba

256 862,41 K

Cestovné

15 340,00 K

9 659,00 K

2 175,00 K
993 874,00 K

Ostatní náklady:
Odpisy nebytových prostor

15 813,00 K

Poplatky za telefon, internet

39 368,23 K

Bankovní poplatky

Nájemné

19 000,00 K

Úroky z úv ru

Vedení ú etnictví, poradenství

56 400,00 K

Ostatní pojišt ní

5 243,00 K

Právní služby

37 000,00 K

Ostatní

3 300,50 K

Auditor

28 322,00 K

Ostatní náklady celkem

Software
Školení pracovník

7 029,00 K
19 812,00 K

51 197,50 K

6 169,00 K
45 805,00 K

NÁKLADY CELKEM

2 088 809, 85 K

VÝNOSY
P ijaté dary
P ijaté dotace
P ijaté úroky
Tržby z prodeje služeb
P ijaté lenské p ísp vky
Ostatní provozní výnosy

ROZPIS P IJATÝCH GRANT
192 323,00 K
1 616 400,00 K
1 734,62 K
259 006,00 K

M sto Plze
MPSV

1 111 400,00 K

M sto Plze , ÚMO 2
Nadace

EZ

5 000,00 K
185 400,00 K

0,00 K
16 203,65 K

Stav ú tu k 31. 12. 2008
Stav pokladny k 31. 12. 2008

VÝNOSY CELKEM

500 000,00 K

2 085 667,27 K

CELKEM

178 219,76 K
9 203,00 K
187 422,76 K

Audit ú etní záv rky:
Audit ú etní záv rky ob anského sdružení Ob anská poradna Plze , o.s. provedla dne 18. 4.
2009 auditorka Ing. Jana Gebauerová, . osv d ení 1143. Podle názoru auditorky ú etní záv rka
podává ve všech významných ohledech v rný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finan ní situace
ob anského sdružení k 31. 12. 2008 a náklad , výnos a výsledku hospoda ení za rok 2008
v souladu s eskými ú etními p edpisy.

10. Pod kování
Rok 2008 byl pro naši poradnu rokem radostným – oslavili jsme deset let své
existence, i náro ným – u ili jsme se pracovat za zm n ných personálních podmínek, a
konec konc i rekapitulující – úsp šn jsme prošli inspekcí kvality sociálních služeb.
Ráda bych pod kovala všem zam stnanc m sdružení, len m orgán sdružení,
dobrovolným pracovník m, externím spolupracovník m a dalším p íznivc m naší
organizace za jejich nadšení, podporu a soudržnost.
Pod kování pat í také t m, kte í vyjád ili svoji p íze
Ob anské poradny Plze , o.s.:

finan ní podporou aktivit

Statutární m sto Plze
Ú ad m stského obvodu Plze 2
Krajský ú ad Plze ského kraje
M sto Dob any
Ministerstvo práce a sociálních v cí

R
Ing. Št pánka Syrovátková
editelka

11.

Kontakty
Ob anská poradna Plze , o.s.

Registrace MV R:
.j. VS/1-1/40724/99-R

Koterovská 41, 326 00 Plze

tel.: 377 456 468
fax: 377 456 467
mobil: 777 964 563

www.opplzen.cz
e-mail: poradna@opplzen.cz

I O: 69 46 08 33

íslo bankovního ú tu:
SOB Plze 279981773/0300

Otevírací doba:

Po – St: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
t: 9:00 – 12:00
Kontaktní místo Dob any
Nám stí T.G.M. 5, 334 41 Dob any
mobil: 777 944 56
Otevírací doba :
t:
9:00-12:00 13:00 – 16:00

