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1. Někdy stačí změnit úhel pohledu…
Ano, můžete namítnout, že to není tak jednoduché; úvodní
pojednání o možnosti změny pohledu na věc je samozřejmě
zjednodušené a tak trochu úsměvné pojetí toho, jak je mnohdy
sám o sobě uvězněný a zakořeněný ve vlastních představách o
věcí, zatímco jej ani nenapadne, že by to mohlo fungovat i jinak…

Stačí změnit úhel pohledu
Jeden malíř měl dvě kočky. Jednoho obrovského zrzavého kocoura,
největšího rváče ze všech, učiněnou příšeru se zjizvenýma ušima
a dlouhatánskými drápy. Jedna hrůza!
A krémově zbarvenou malou kočičku se špičatým, tmavě lemovaným
čumákem, s modrýma nevinnýma očima a ocáskem jako veverka.
Toho rána navštívil malíře jeho přítel. Nejprve obdivoval jeho nejnovější
díla a přitom si zcela náhodně všiml, že ve dveřích ateliéru jsou v dolní
části dva otvory, jeden malý a jeden velký.
„K čemu ti slouží ty dva podivné větrací otvory?“ zeptal se žertem.

krátké
velice
člověk
chodu

Práce v Občanské poradně Plzeň, o.s. je založena vedle odborných
znalostí i na komunikaci s lidmi, na umění mapování jejich tíživé situace
a na hledání možných cest k vyřešení jejich problémů. Poradci krok po
kroku skládají mozaiku jednotlivých příběhů a jako nezávislý posuzovatel
se mohou na věci dívat právě z jiného úhlu či nabídnout klientům jiný
pohled a zvážit společně možné klady a zápory zvoleného řešení a cesty
k dosažení cíle. Poradna již delší dobu zaznamenává jev vyskytující se
v poslední době ve velké míře mezi lidmi obecně a související
s nepřeberným množstvím informací, které je s nástupem multimediální
doby snadné získat a dohledat. Lidé se k informacím snadno dostanou,
ale nedokáží s nimi pracovat, nevědí, jak tyto informace dále zúročit
a využít ve své situaci, a obracejí se na poradnu, která se tak stává
jakýmsi jejich asistentem a průvodcem jejich aktuální životní situací.
Blíže o tom, jak konkrétně práce v Občanské poradně Plzeň, o.s.
vypadá, co je poradna schopna lidem nabídnout, jaké všechny služby
a činnosti vykonává a jakým způsobem mění lidem úhel pohledu na jejich
tíživou situaci a pomáhá situaci zvládnout a vyřešit, je možné se dočíst
dále…

„Mám totiž dvě kočky,“ řekl malíř a ochotně příteli popsal povahu a zvyky
svých domácích mazlíčků.
A na závěr dodal:
„Ta velká díra je pro zrzouna a ta malá pro siamskou kočičku.“
„A nemyslíš,“ smál se přítel, „že by i ta malá kočička mohla chodit velkou
dírou?“
„Máš pravdu!“ zvolal malíř. „To mne vůbec nenapadlo!“
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2. Slovo předsedy

3. Pár slov o Občanské poradně Plzeň, o.s.

Příští rok tomu bude již 15 let, co Občanská poradna Plzeň, o.s.
zahájila svoji činnost – poskytování odborného sociálního poradenství.
Proto si dovolím malou rekapitulaci.
Posláním poradny je poskytovat rady, informace a pomoc všem, kteří
se na ni obrátí, a poradenství je založené na čtyřech základních
principech – bezplatnost, diskrétnost, nestrannost a nezávislost. A právě
základní princip bezplatnosti, který považujeme za zásadní, nám
způsobuje, jako každý rok, vážné existenční problémy. Na začátku roku
vůbec nevíme, kolik finančních prostředků na daný rok získáme, a hlavně
reálně nemáme k dispozici žádné finanční prostředky na provoz poradny.
Z toho důvodu jsme nuceni za účelem zachování fungování služby
v dosavadní kapacitě a kvalitě, na kterou jsme hrdí, si pokrytí nutných
výdajů (nejenom mzdových, ale také spojených s provozem poradny, kdy
musíme topit, svítit, telefonovat atd.) v prvních měsících roku zajistit sami.
Už to samo o sobě vypovídá o tom, že tato práce je skutečně posláním
a není možné ji dlouhodobě dělat bez empatie a chuti pomáhat lidem.
Lidé, občané a člověk samotný je středem naší práce. Navíc se potvrzuje
nepřímá úměra probíhající hospodářské a ekonomické krize státu
– obtížné získávání finančních prostředků a nárůst klientů, kteří jsou
ohroženi sociálním vyloučením a obracejí se na naši poradnu. Čím více se
krize prohlubuje, tím méně získá poradna financí na provoz a tím více
klientů se na ni v důsledku krize obrací.
Je třeba zmínit i fakt, že odborný poradce musí mít vysokoškolské
vzdělání příslušné odbornosti, a aby byl dobrým poradcem, je potřeba
k tomu absolvovat ještě nejméně tři až čtyři roky praxe. Za to je odměněn
poměrně nízkou mzdou a značnou nejistotou trvání zaměstnání. Přesto se
nám, díky nasazení všech pracovníků a dobrovolníků a za finanční
podpory od MPSV, města Plzně, ÚMO 2, UMO 3 a města Dobřan,
podařilo v předešlém roce uspokojit bezmála 2000 zájemců o naši službu.
Tímto všem, kteří se podíleli na tom, aby poradna mohla vykonávat
své poslání, vřele děkuji a věřím, že patnáctileté výročí Občanské poradny
Plzeň, o.s. společně v pohodě oslavíme!
Ing. Josef Machalíček, předseda sdružení
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3.1. Co je to za organizaci a jaké má poslání
Občanská poradna Plzeň, o.s. je nestátní nezisková organizace, která
poskytuje službu odborného sociálního poradenství, a to úspěšně
a kvalitně již 14. rokem. Poprvé se otevřela pro veřejnost v březnu 1998
a od té doby ušla velký kus cesty. Získala mnoho ocenění za kvalitu
služeb, byla vyhlášena nejlepší poradnou roku 2005 a získala Cenu kvality
v kategorii poskytovatelů sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením vyhlašovanou časopisem Sociální péče. Několikrát se také
stěhovala, ale vždy tu byla pro občany, připravena vyslechnout
a nabídnout aktivní pomoc.
Občanské poradenství je registrovanou sociální službou podle § 37
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je určeno pro všechny
občany, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a neví si rady.
Poradna se snaží klienty nejen informovat o možnostech řešení, ale
také podpořit v tom, aby dokázali projevit a vyjádřit své potřeby a hájit své
oprávněné zájmy.

3.2. Poslání Občanské poradny Plzeň
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;
podílet se na činnosti Asociace občanských poraden a společně
upozorňovat 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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3.3. Oblasti, ve kterých Občanská poradna poskytuje
pomoc
Občané se mohou na poradnu obracet osobně, telefonicky,
prostřednictvím dopisu či e-mailu a poradna poskytuje informace, rady
nebo pomoc zejména v oblastech:

K tomu, aby se člověk stal dobrým poradcem, je zapotřebí mnoho
měsíců i let praxe a získávání zkušeností. Být poradcem znamená kromě
teoretických znalostí být také člověkem s chutí pomáhat druhým, se
znalostí základních pravidel efektivní komunikace, empatického cítění,
a mít chuť podnikat nové projekty a učit se novým věcem.
Principy občanského poradenství, které Občanská poradna Plzeň
garantuje, jsou:

sociálních dávek;

bezplatnost;

bydlení (nájemní smlouvy, práva a povinnosti nájemce apod.);

nezávislost;

práce (vznik a zánik pracovního poměru, práva zaměstnance);

nestrannost;

rodinných vztahů (zánik
stanovení výživného);

diskrétnost.

manželství,

vypořádání

majetku,

majetkoprávních vztahů (převádění majetku, dědění, darování).

3.4. Specifickou

oblastí

dotazů

je

dluhová

problematika
Občanská poradna má pro tuto oblast zavedenu svoji vlastní metodiku
a dotazy se týkají zejména otázek týkajících se:
exekučního řízení;
dluhů u manželů;
dluhů na výživném;
insolvenčního řízení (podmínky pro podání návrhu na povolení
oddlužení a způsob vyplnění potřebného návrhu atd.).

Poradci se vždy snaží o zachování lidské důstojnosti, o individuální
přístup ke každému klientovi, o podporu jeho samostatnosti a schopnosti
zvládnout situaci sám, jen za asistence poradce, a v neposlední řadě se
poradci snaží o posilování sociálního začleňování ohrožených skupin
obyvatel.
Občanská poradna Plzeň, o.s. se snaží co nejvíce informovat lidi, kteří
se ocitnou v tíživé životní situaci, o jejich právech a povinnostech. V další
kapitole doložená kazuistika osvědčuje dobrý příklad z praxe, kdy bylo
toto poslání poradny naplněno.
Občanská poradna Plzeň spolupracuje také s dalšími poskytovateli
sociálních a dalších služeb v Plzni. Pokud je klientův problém specifický
a vyžaduje přístup a konzultaci specializovaného pracovníka či odborníka
na danou tematiku, je možné klienta odkázat na jinou specializovanou
poradnu a je mu tato možnost nabídnuta.
Byla prohloubena několikaletá osvědčená spolupráce s Informačním
a vzdělávacím centrem Plzeň, o.s., jež se zaměřuje na oblast vzdělávání
a pořádá vzdělávací aktivity zaměřené na sdílení různých odborných
znalostí.

3.5. Principy občanského poradenství
Základním principem občanského poradenství je, že občan pomáhá
občanovi. V poradnách proto pracují sociální pracovníci – lidé
s potřebným vysokoškolským vzděláním příslušné odbornosti.
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4. Zpráva o činnosti v roce 2011
Občanská poradna Plzeň, o.s. v roce 2011 realizovala tyto aktivity
a činnosti:
1. poradenskou činnost
2. projektovou činnost
3. vzdělávací činnost
4. mediální činnost

4.1. Poradenská činnost
Občanská poradna Plzeň, o.s. (OPP) poskytuje v rámci svých služeb
prioritně kvalitní odborné sociální poradenství.
Škála dotazů v rámci této aktivity je velice rozsáhlá a široká;
charakteristika jednotlivých dotazů je zřejmá ze statistických údajů
uvedených v dalších kapitolách.
Bohužel i tento celý rok se odborné sociální poradenství týkalo nejvíce
dluhové problematiky a na poradnu se obraceli ve velké míře lidé
postižení předlužeností a s tím spojenými problémy (v rodině,
v zaměstnání atd.), bylo také konzultováno značné množství návrhů na
oddlužení. Oproti roku 2010 je zde vidět posun, a to zejména
v možnostech řešení této problematiky.
Velkou pomocí státu pro předlužené občany je vznik insolvenčního
zákona a možnost oddlužení prostřednictvím krajského soudu. Mnoho lidí
však o této možnosti neví, nemají přístup k potřebným informacím nebo
se domnívají a obávají, že nebudou s to splnit potřebné podmínky pro
podání návrhu. Bohužel se v naší poradně setkáváme i s případy, kdy se
předlužení lidé pokoušejí svoji situaci řešit radikálně; psychický stres je tak
velký, že jej v krajním případě řeší nepovedeným pokusem o sebevraždu.
Nezřídka až následně během konzultace postupně zjišťujeme, že klient
má reálnou šanci uspět u soudu s návrhem na oddlužení a svoji situaci
touto cestou úspěšně řešit. Občanská poradna je v oblasti insolvence
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schopna klientovi poskytnout veškeré potřebné informace týkající se
institutu oddlužení. Nabízí aktivní pomoc v takové míře, která splňuje
legislativní požadavky vycházející z insolvenčního zákona a formální
a obsahové náležitosti podání, a to v podobě, která je požadována
krajskými soudy.
Všechny návrhy na povolení oddlužení podané za pomoci OPP
byly krajským soudem přijaty a schváleny. OPP má s institutem
oddlužení již mnoho zkušeností jako jedna z mála v Plzni a poradci
přistupují k této problematice velice profesionálně, což je vidět i na 100 %
úspěšnosti přijatých návrhů.
Celkem ve všech dluhových kategoriích evidujeme za rok 2011 756
dotazů, což činí 27,60 % z celkového počtu 2739 dotazů.

Jak je realizováno samotné poradenství?
Odborné sociální poradenství se uskutečňuje nejčastěji formou
osobní konzultace. Ta probíhá v samostatné místnosti, kde se klientovi
věnuje po dobu cca 45 minut jeden poradce. Ten společně s klientem
probere jeho situaci, dále mapují a hledají jednotlivé možnosti řešení
vhodné pro danou situaci a klienta. Některá konzultace je kratší, jiné se
opakují, v některých případech i dlouhodobě; záleží na typu dotazu.
Výsledkem každé konzultace je návrh řešení pro situaci klienta, tzn.
konkrétní popis kroků, které klient může učinit, a které povedou ke
zlepšení či úplnému vyřešení jeho situace.
Kazuistika - příklad dobré praxe:
Uživatelka služby se na poradnu obrátila v záležitosti problematiky
nájemního bydlení. Uvedla, že bydlí v nájemním bytě se dvěma
nezletilými dětmi a s majitelem bytu má neustálé spory. Nájemní smlouva
je uzavřena na dobu určitou, její platnost dosud nevypršela. Uživatelka
služby se ptá, zda může být nájemní smlouva jednostranně vypovězena
před skončením její platnosti. Majitel bytu jí totiž neustále vyhrožuje, že jí
dá okamžitou výpověď kdykoli se rozhodne a nepotřebuje k tomu žádné
svolení. Uživatelka služby předložila znění nájemní smlouvy, z kterého
bylo zjištěno, že si majitel bytu do smlouvy zakomponoval klauzuli o tom,
že nájem může být vypovězen ze dne na den dle rozhodnutí vlastníka
bytu, pokud by byt potřeboval pro sebe.
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Uživatelka služby byla poradcem informována o tom, že způsob,
jakým může dojít k zániku nájmu bytu, upravuje zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník v § 710.
Platnost nájemní smlouvy na určitou dobu skončí automaticky
uplynutím této doby. K ukončení nájmu bytu může za určitých podmínek
dojít jak ze strany nájemce, tak pronajímatele, a to i před uplynutím
sjednané a zákonem dané výpovědní doby.
Mají-li na ukončení nájmu zájem obě strany, a je možné se dohodnout,
zanikne
nájem bytu písemnou dohodou mezi pronajímatelem
a nájemcem. Nedojde-li k dohodě, může dojít ke skončení nájmu
písemnou výpovědí. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má
nájem skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci
kalendářního měsíce.
Oproti tomu ale není možné, aby nájem skončil ihned, de facto ze dne
na den, dle uvážení majitele bytu. Pokud nájemní smlouva obsahuje
takovouto informaci, je v tomto bodě neplatná a řídí se zákonem, tedy, že
i zde platí zákonná výpovědní lhůta. Pronajímatel ani nemůže nájemce
z bytu vypovědět bez řádného důvodu ukončení nájmu a může tak učinit
jen z důvodů uvedených v zákoně.
Jestliže soud přivolí k výpovědi z nájmu bytu, určí současně, ke
kterému datu nájemní poměr skončí; přitom přihlédne k výpovědní lhůtě.
Výpovědní lhůta počne běžet až prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po právní moci rozsudku. Soud současně též rozhodne, že
nájemce je povinen byt vyklidit nejpozději do 15 dnů po uplynutí
výpovědní lhůty. Má-li nájemce právo na náhradní byt (náhradní
ubytování), rozhodne soud, že nájemce je povinen vyklidit byt do 15 dnů
po zajištění náhradního bytu, a stačí-li poskytnutí náhradního ubytování,
do 15 dnů po zajištění náhradního ubytování.
V případě uživatelky služby, která se na poradnu obrátila, kde majitel
bytu vyhrožuje, že byt by mohl kdykoli potřebovat pro své účely, ze
zákona náleží právo na náhradní byt.

4.2. Projektová činnost
Občanská poradna Plzeň se v roce 2011 podílela na řadě projektů:

4.2.1. Vlastní specializovaný projekt
„Strasti dluhové pasti - odborné sociální poradenství a praktické
přednášky pro seniory“
Projekt byl realizován za pomoci finančního přispění ČSOB
z grantového fondu „Pomáháme společně". Cílem projektu bylo pomoci
seniorům lépe reagovat na každodenní situace, které mohou v případě
neinformovanosti ohrozit jejich finanční a sociální situaci. Realizace
projektu započala v říjnu 2010 a probíhala jeden rok, do října 2011.
Realizace projektu umožnila preventivně působit a záživnou a interaktivní
formou vzdělávat definovanou cílovou skupinu seniorů v předcházení
vzniku rizik spojených s uzavíráním spotřebitelských smluv. Aktivity
projektu byly nabízeny individuálně – seniorům žijícím v městě Plzni
a dále organizovaně – seniorům sdruženým či podporovaným seniorskými
organizacemi. V rámci projektu byly realizovány tři vzdělávací přednášky
pro seniory, které se uskutečnily postupně v březnu, květnu a říjnu.
Celkem se jich zúčastnilo 60 seniorů.
Přednášky byly zaměřené na téma rizika uzavírání spotřebitelských
smluv, a to konkrétně:
Prodej zboží na předváděcí akci či zájezdě
Prodej zboží na ulici
Prodejce v bytě zákazníka
Přednášky probíhaly formou divadelních scének (ve spolupráci
s divadelníky ochotnického spolku „Tradeáši z Nezdic“) prokládaných
lektorským slovem. Názorné ukázky se týkaly konkrétních situací, s nimiž
se mohou účastníci setkat, senioři se naučili, jak na tyto situace reagovat
a na co si dávat pozor. Témata přednášek vycházela ze zkušeností
Občanské poradny Plzeň s dotazy klientů – seniorů. Formát přednášek byl
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zvolen tak, aby co nejvíce připomínal reálnou situaci a účastníci si mohli
scénky spojit se svojí vlastní zkušeností.
Velký ohlas sklidila zvolená forma přednášek, kterou téměř všichni
senioři uvítali a byla pro ně velmi příjemná, nenásilná a splnila svůj účel.
Z toho důvodu se Občanská poradna Plzeň, o.s. rozhodla v této aktivitě
pokračovat a témata rozšířit i na oblast bydlení.
V roce 2011 využila Občanská poradna Plzeň, o.s. další výzvy ČSOB
a prostřednictvím navrhovatele podala žádost o realizaci dalšího projektu
zacíleného na občany potýkající se s dluhovou problematikou.
Cílem projektu je zvýšit míru informovanosti občanů o možnostech
předcházení nezdravému zadlužování a tím snížit riziko možného
sociálního vyloučení zadlužených občanů a eliminovat vznik dalších
sociálních problémů. Projekt bude realizován formou odborného
sociálního poradenství. Žádost byla úspěšně přijata (více o projektu na
www.opplzen.cz).

4.2.2. Aktivní účast na projektech jiných organizací
Finanční gramotnost – přednášky pro Farní charitu Beroun
Celý rok 2011 probíhaly přednášky na téma finanční gramotnosti (jak
hospodařit s penězi, tvorba rodinného rozpočtu, pyramida výdajů, jak
efektivně řešit případné dluhy, práva a povinnosti dlužníka) v rámci
projektu realizovaného Farní charitou v Berouně.
Cílovou skupinou byli lidé z azylového domu sv. Jakuba v Berouně
(azylový dům pro muže) a azylového domu sv. Josefa v Lochovicích
(azylový dům pro rodiče s dětmi tísni). Přednášky probíhaly přímo
v azylových domech, vždy jednou za 2 měsíce až do prosince 2011.
Projekt „ Spotřebitelské poradenství“
Jednalo se o projekt realizovaný AOP (Asociací občanských poraden)
za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, do něhož byla
Občanská poradna Plzeň přizvána a jehož cílem bylo zlepšovat
informovanost občanů o jejich právech a povinnostech při nákupu zboží
a služeb a poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky
– zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv
a posílení informovanosti občanů v oblasti předváděcích zájezdů
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a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Monitoring
k projektu s doplněnými statistickými údaji, kazuistiky popisující konkrétní
problematiky a možnosti řešení a více informací o samotném projektu je
možné získat na www.obcanskeporadny.cz.
Projekt „ Bydlení“
Jednalo se taktéž o projekt realizovaný AOP, jehož cílem bylo
zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnostech
v oblasti bydlení (bydlení na základě nájemní smlouvy, trvalé bydliště,
podnájemní smlouvy, problematika spoluvlastnických práv apod.). Tento
projekt v roce 2011 skončil. Více informací a výstupy z projektu je možné
získat na www.obcanskeporadny.cz.
Projekt „Znovu v práci“ – podpora návratu žen na pracovní trh
Tato akce byla spolufinancována z prostředků Evropského sociálního
fondu
prostřednictvím
Operačního
programu
Lidské
zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt byl zaměřen na
dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy ohrožené nezaměstnaností a ženy
vracející se po rodičovské dovolené na trh práce s cílem zvýšit jejich
sebedůvěru, vytvořit nebo obnovit jejich pracovní dovednosti a návyky
a připravit je na slučování práce a rodiny. Pracovní rehabilitace účastnic
projektu byla realizována formou stáží, kdy rozsah jedné stáže na jednom
pracovišti byl stanoven na 100 hodin. Občanská poradna Plzeň v tomto
projektu spolupracovala jako vhodná organizace, kde jednotlivé účastnice
projektu realizovaly své stáže. Projekt byl dlouhodobý a v roce 2011 byl
ukončen.
Projekt „Zůstaňte ve spojení se světem“
Projekt Diakonie ČCE byl financován rovněž ze zdrojů ESF v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Integrace sociálně
vyloučených skupin na trhu práce.
Projekt byl zaměřen zejména na osoby pečující celodenně o děti
předškolního věku, o děti školního věku, které navštěvují některý z typů
speciálních škol, a ty, které jsou podle míry postižení nevzdělavatelné,
osoby nad 15 let vyžadující celodenní péči a těžce nemocné a přestárlé
osoby. Lidé pečující o osobu blízkou jsou vystaveni závažným rizikům,
např. ztrátě kontaktu s pracovním trhem, dlouhodobé psychické i fyzické
zátěži, nerovnému společenskému postavení (nízké příjmy, ztráta vazeb
s okolím, častěji pečují ženy oproti mužům), příp. nízké motivaci.
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Občanská poradna Plzeň, o.s. zde poskytovala vzdělávání v oblasti
psychologicko-sociální a učila účastníky kurzů efektivněji řešit situace
ve vztazích, předcházet stresu či syndromu vyhoření a seznamovala je
mimo jiné s legislativními novinkami v oblasti péče o osobu blízkou nebo
závislou. Vzdělávání probíhalo formou neformálních setkání (přednášek),
kdy byl dán prostor pro diskusi a dotazy od osob, kterých se tato
problematika přímo či nepřímo dotýká.

bude je umět účinně aplikovat v jednotlivých fázích poradenského
rozhovoru. Bude umět rozpoznat hranice pomoci dlužníkům a reflektovat
své osobnostní předpoklady a preference při práci s touto cílovou
skupinou. Na základě souhrnných informací z oblasti legislativy
a praktických příkladů pro řešení rozmanitých dluhových situací bude
umět poskytnout účinné dluhové poradenství cílové skupině, navrhnout
možnosti řešení a podpořit dlužníka při řešení jeho situace.
Rozsah kurzu je 24 vyučovacích hodin (3 dny) a v listopadu 2011
proběhl první kurz. Další budou následovat průběžně v roce 2012.

4.3. Vzdělávací činnost
Občanská poradna Plzeň, o.s. se v roce 2011 úzce zaměřila na oblast
prevence a vzdělávání, zejména v dluhové problematice. Ukazuje se, že
dluhová problematika prostupuje napříč sociálním spektrem služeb a že
se s ní setkávají i pracovníci jiných organizací poskytujících svým klientům
např. terénní či pobytovou službu. Z tohoto důvodu vzešel v poradně
podnět nabídnout sociálním pracovníkům možnost získat důležité a nutné
znalosti pro práci se zadluženými klienty.
Občanská poradna již dlouhodobě spolupracuje v rámci vzdělávacího
programu s Informačním a vzdělávacím centrem Plzeň, o.s. a společně
pořádají preventivní přednášky a semináře. Výsledkem této spolupráce je
aktuálně vznik několika akreditovaných kurzů a programů pro sociální
pracovníky.

4.3.1. Akreditované kurzy
Všechny kurzy jsou akreditovány Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR.
1. Vzdělávací program „Efektivní sociální práce s dlužníky“
Vzdělávací program je určen zejména pracovníkům, kteří se ve své
praxi setkávají s problematikou zadlužených klientů, např.: sociálním
pracovníkům neziskových organizací, sociálním pracovníkům státní
správy a samosprávy, pracovníkům církví a pracovníkům dalších
pomáhajících profesí.
Účastník základního rozsahu vzdělávacího programu získá
komunikační dovednosti pro vedení dluhového poradenského rozhovoru,
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Více informací o kurzu a fotografie z kurzu, který proběhl jako první na
podzim roku 2011: http://www.ivcp.cz/vzdelavani/efektivni-socialniprace/.
Současně koncem roku 2011 proběhly dále ve spolupráci
s Informačním a vzdělávacím centrem Plzeň další vzdělávací kurzy:
2. Kurz „Sociální práce s dlužníky v oblasti exekuce“
Účastník jednodenního kurzu "Sociální práce s dlužníky v oblasti
exekuce" se pomocí praktických příkladů z praxe má možnost seznámit
nejen s legislativním rámcem týkajícím se exekucí, ale také se situacemi,
které samotnému nařízení exekuce předcházejí, a možnostmi, jak se
v daných situacích ještě bránit. Dále se účastníci mohou seznámit se
způsoby provedení exekucí, dopady na život jednotlivce i rodiny, např. na
společné jmění manželů apod.
První kurzy proběhly opět na podzim roku 2011 a shledaly se s velkým
zájmem a kladným hodnocením od účastníků, kteří zejména oceňovali
praktickou stránku kurzu a zkušenosti lektorů. Více informací:
http://www.ivcp.cz/vzdelavani/exekuce/
3. Kurz „Sociální práce s dlužníky v oblasti insolvence"
Účastník jednodenního kurzu "Sociální práce s dlužníky v oblasti
insolvence" získá základní informace o institutu oddlužení dle zákona
182/2006 Sb., insolvenční zákon, informace o podmínkách pro možnost
podání návrhu na oddlužení, seznámí se s návrhem na oddlužení
a postupem vyplnění návrhu, včetně sepsání jeho příloh a dozví se
o způsobech rozhodnutí soudu o návrhu na oddlužení a jejich dopad na
dlužníka. Více: http://www.ivcp.cz/vzdelavani/oddluzeni/
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Jednodenní kurzy poskytují základní legislativní dovednosti a znalosti,
které sociální pracovník musí pro práci s dlužníkem znát a umět.
Tyto jednodenní kurzy nebyly původně akreditovány, jejich akreditace
byla na MPSV ČR úspěšně schválena na počátku roku 2012.

4.3.2. Přednášky pro rodiče s dětmi
Ve spolupráci s organizací CeDR (Centrum dětí a rodičů) pořádala
v roce 2011 Občanská poradna cyklus přednášek „Rodičovské
pracovněprávní minimum“ pojednávající o aktuálních úpravách a změnách
v této oblasti pro rok 2011 (rodičovská dovolená, podmínky čerpání RD,
právní rámec návratu rodičů do zaměstnání, podmínky čerpání
rodičovského příspěvku, jeho výše, souběh pracovního poměru
a rodičovského příspěvku, úprava pracovní doby pro rodiče s dětmi atd.).
Přednášky probíhaly vždy 1x měsíčně v prostorách organizace CeDR,
a to vždy ve středu dopoledne, v období od února do května 2011. Po
dobu přednášky bylo účastnicím zajištěno hlídání dětí.

4.3.3. Přednáška pro spolek neslyšících v Plzni
Spolek neslyšících Plzeň získal od OSS MMP finanční prostředky na
projekt s názvem „PřeSPo“ – Přednášky pro Sluchově Postižené. Cílem
projektu bylo poskytnout sluchově postiženým osobám možnost účasti na
odborných přednáškách pořádaných SNN v ČR (Svaz neslyšících
a nedoslýchavých), Spolkem neslyšících Plzeň. Přednášky byly na
rozličná témata jako např. problematika důchodů, deprese, problematika
ZTP atd. a Občanská poradna přednášela problematiku dědění (např.
způsoby dědění, podmínky sepsání závěti, vydědění potomků). Přednášky
byly tlumočeny do znakové řeči.
Více informací o jednotlivých přednáškách a samotném projektu je
možné získat na www.snplzen.cz.

4.3.4. Individuální vzdělávání
Občanská poradna Plzeň poskytla v roce 2011 na základě osobního
zájmu konkrétního sociálního pracovníka také individuální vzdělávání
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v dluhové problematice, kdy dotyčný pracovník docházel po určitou dobu
přímo do poradny a zde byl samostatně školen.

4.4. Mediální činnost
Občanská poradna Plzeň, o.s. vyvíjela svoji činnost i v oblasti mediální
politiky, a to jak na poli rozhlasového vysílání, tak se spolupodílela i na
tvorbě televizní. Konkrétně se jednalo o tyto aktivity:
rozhlasové vysílání (pravidelná účast v plzeňském rozhlase ČRo
Plzeň v pořadu „Poradíme vám“, dále živé vstupy do vysílání
Radiožurnálu ČR 1)
vyjadřování se k tiskovým článkům pojednávajícím o aktuálních
tématech jako je dluhová problematika, exekuce, oddlužení, dluhy
u manželů atd.
v rámci svého členství v Asociaci občanských poraden se poradna
vyjadřovala k celé řadě připravovaných změn v sociální oblasti,
připomínkovala nové znění připravovaného občanského zákoníku
a evidovala např. pro MPSV opakující se dotazy uživatelů služeb
poukazujících na mezery v legislativě státu a na vágnost
legislativního výkladu některých sporných oblastí práva
pro filmový festival „Jeden svět“ pořádaný v Brně zpracovala OPP
článek pojednávající o aktuální dluhové problematice, kde se
vyjadřovala k otázkám ohledně příčin zadlužování se, možnostem
jednotlivých řešení dluhové problematiky, a to jak v osobní rovině,
tak na úrovni celé společnosti
Občanská poradna Plzeň spolupracovala na pořadu ČT
„Krotitelé dluhů“. Pořad reaguje na stále rozšířenější jev naší
současnosti, kterým je zadlužování a předluženost českých
domácností. Krotitelé dluhů je televizní pořad České televize, jenž
zadluženým lidem sděluje, jak mají dále postupovat, a snaží se jim
poradit, jak lépe spravovat finanční prostředky ve svojí rodině. ČT
již odvysílala několik sérií Krotitelů dluhů a pořad shledal velikou
úspěšnost a odezvu z řad diváků. Občanská poradna se podílela
na hledání nejvhodnějších a nejméně zatěžujících způsobů
možných řešení finanční situace jednotlivých aktérů pořadu.
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5. Co se ještě událo a co vše poradna dělala…

Rozšíření poskytované služby Občanské poradny Plzeň
v Dobřanech

Rozšíření týmu poradny o další dobrovolníky

Občanská poradna Plzeň, o.s. poskytuje v rámci své služby také
odborné sociální poradenství na pobočce v Dobřanech, kam dojíždí
pravidelně vždy ve čtvrtek od 9:00 – 15.45 hodin. Služba funguje ve
městě Dobřany již od roku 2006 a poradna s radostí zjistila, že tento typ
služby vyhledává a úspěšně využívá stále větší množství obyvatel Dobřan
i blízkého okolí. Kapacita kontaktního místa byla v důsledku toho využita
téměř 100%. Tento vzrůstající zájem o služby poradny zároveň ale
znamenal prodloužení čekací lhůty. Zatímco v předchozích letech bylo
možné přijmout případného uživatele služby mnohdy ihned bez čekání,
nyní vznikla potřeba zájemce objednat a čekací lhůta se pohybovala
v rozmezí 1 až 2 týdnů (což u komplikovanějších případů již může hrát
podstatnou roli ve smyslu kladného vyřízení věci). Po zvážení
a zkonzultování celé věci se zástupci a starostou města Dobřany bylo
rozhodnuto, že s přiměřeným navýšením finanční podpory ze strany
města Dobřany bude možné rozšířit provoz pobočky ještě o další hodiny,
konkrétně o celé jedno dopoledne, a to od ledna roku 2012. Zástupcům
města Dobřany tímto za všechny potenciální klienty děkujeme.

V předchozím roce se tým poradny rozrostl o dva nové dobrovolné
pracovníky, v únoru o Barboru Kubíčkovou, studentku ZČU a v září potom
o Mgr. Andreu Langmajerovou, vystudovanou právničku. Jejich
dobrovolná práce v poradně je neocenitelnou pomocí a za celý
poradenský tým jim patří velké poděkování.

Zařazení Občanské poradny do havarijního plánu
Plzeňského kraje
V květnu byla Občanská poradna Plzeň přizvána na jednání
Hasičského záchranného sboru ČR v Plzni a zařazena do havarijního
plánu Plzeňského kraje. Cílem je poskytnutí psychosociální krizové
pomoci a spolupráce lidem, rodinám, obcím zasaženým mimořádnou
událostí nebo krizovou situací (např. povodně, hromadné nehody apod.).
Hasičský záchranný sbor ČR vypracoval havarijní plán a současně také
vznikly v souvislosti s touto tematikou Standardy psychosociální krizové
pomoci, na jejichž utváření se podílel celý kolektiv Psychosociálního
intervenčního týmu (dále jen PIT) v čele s vedoucí PhDr. Bohumilou
Bašteckou, Ph.D. Následně v listopadu proběhlo setkání v místě sociální
služby Diakonie ČCE - středisko v Plzni v Denním stacionáři Človíček pro
mládež a dospělé, jehož cílem byl výcvik členů PITu, zaměřeného na
pomoc při neštěstí. Ve výcviku je mj. cílem posílit vnímavost vůči neštěstí
kolem každého z nás a podpořit občanské postoje v oblasti neštěstí
a aktivizovat v tomto smyslu regionální spolupráci. A tato spolupráce se
týká nejen dalších občanů, ale také již zavedených organizací a státních
institucí. Občanská poradna v Plzni má své pevné místo v síti
poskytovatelů sociálních služeb v Plzni a plzeňském regionu a bezesporu
se při své práci setkává s neštěstím ze svého úhlu zaměření a na tomto
setkání krátce představila svoji činnost, uvedla, s jakými mimořádnými
situacemi se pracovníci poradny ve své praxi setkávají a jakou mají
zkušenost se spoluprací v rámci další občanské pomoci i dalších institucí
a neziskovým sektorem vůbec.
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Rozšíření služeb Občanské poradny Plzeň do dalších měst
a obcí
V průběhu podzimu docházela do poradny sociální pracovnice DPS při
Oblastní charitě Horažďovice, za účelem vzdělávání a získání praktických
zkušeností s poskytováním odborného sociálního poradenství.
V Horažďovicích v Domě s pečovatelskou službou byla za finančního
přispění města Horažďovice koncem listopadu otevřena nová občanská
poradna a pracovníci Občanské poradny Plzeň se na vzniku této poradny
aktivně podíleli a po celý rok 2012 budou v této poradně společně
s pracovníkem charity poskytovat odborné sociální poradenství
a pracovníkům charity předávat potřebné zkušenosti spojené s provozem
a chodem poradny.
O služby Občanské poradny Plzeň projevila zájem také další města
a obce, např. Žlutice nebo město Stod. Byly učiněny kroky k navázání
možné případné spolupráce, která by se započala v roce 2013.
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Komunitní setkávání a plánování ve městě Stod
Město Stod se stalo partnerem projektu, se kterým uspělo Centrum
pro komunitní práci západní Čechy. Projekt byl podpořen z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Široká veřejnost
měla možnost v rámci projektu projevit své názory ohledně poskytování
sociálních služeb a na sociální problematiku obecně v dané lokalitě (Plzeň
– jih) a mohla se i zapojit do tzv. pracovních skupin, jejichž činnost začala
v září roku 2011.
Členové pracovní skupiny se pravidelně měsíčně setkávali
a konečným výstupem a cílem projektu bude aktualizovaný komunitní plán
sociálních služeb. Tedy dokument, který stanoví cestu ke zkvalitňování
sociálních služeb v regionu. Komunitní plán by měl také usnadnit práci se
získáváním finančních prostředků na projekty, které z něho budou
vycházet.
Tato etapa potrvá do dubna roku 2012. Kromě plánu rozvoje
sociálních služeb bude konečným výstupem i aktualizovaný katalog
poskytovatelů sociálních služeb v regionu, který by měl občanům pomoci
lépe se orientovat v nabízených službách a jejich možnostech.

Praxe (ať už průběžné nebo souvislé) probíhají v poradně pravidelně,
poradna má vyčleněného pracovníka, který se po dobu praxe studentům
věnuje, je vytvořena vlastní metodika práce se studenty a cílem poradny
je seznámit studenty s realitou života a aplikací jejich teoretických znalostí
v praktickou stránku.

Pravidelné školení a vzdělávání pracovníků poradny
Poradci se v průběhu roku účastnili řady vzdělávacích akcí, školení
a kurzů potřebných pro nepřetržité doplňování jejich aktuálních vědomostí
z legislativní oblasti.

Předání ceny Anděl 2011 a ples sociálních služeb města
Plzně
Stejně jako v předchozím roce byli na konci roku všichni dobrovolní
pracovníci Občanské poradny Plzeň oceněni cenou udělovanou městem
Plzeň dobrovolníkům činným v sociálních službách.
Ceny Anděl 2011 byly předány v rámci 3. plesu sociálních služeb
města Plzně, který se konal v prostorách Měšťanské besedy 2. prosince
2011.

Občanská poradna Plzeň, o.s. byla členem pracovní skupiny,
pravidelně se účastnila jednotlivých setkání a podílela se aktivně na plnění
jednotlivých úkolů vyplynuvších z pracovních setkání. Jedním z námětů
k rozpracování byl také požadavek města Stod, jež projevilo zájem
o poskytování odborného sociálního poradenství ve Stodě na úrovni
Občanské poradny Plzeň a Občanská poradna může pomoci zaučením
pracovníků poskytujících komplexní poradenství v nově vzniklé poradně.
Vedle toho se Občanská poradna aktivně také zapojila do boje proti
zadlužování seniorů a vytvořila preventivní leták, určený seniorům,
pojednávající o úskalích a možnostech řešení jednotlivých rizikových
situací spojených s dluhovou problematikou.

Praxe studentů vysokých a vyšších odborných škol
Občanská poradna Plzeň spolupracuje se ZČU v Plzni a s Vyšší
odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií,
s.r.o., a to za účelem poskytnutí svého pracoviště jako možného prostředí
pro získání praktických zkušenosti a dovedností pro studenty v rámci
jejich studijních praxí.
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6. Fotografie z uskutečněných akcí

Otevření občanské poradny v Horažďovicích:

Přednášky – divadlo pro seniory:

Anděl 2011 - ocenění našich dobrovolníků:
Akreditované kurzy:
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7. Statistické údaje - kontaktní místo Plzeň v roce 2011
Základní údaje:
Statistické třídění dotazů:
Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
Finanční a rozpočtová problematika
Občanské soudní řízení
Rodina a partnerské vztahy
Bydlení
Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
Ochrana spotřebitele
Pojištění
Sociální dávky
Ostatní

445
429
328
283
267
266
112
109
105
128

Celkový počet konzultací
Počet dotazů
Počet nových uživatelů
Počet opakovaných uživatelů

2140
2472
1586
554
opakovaní
uživatelé

noví
uživatelé

Charakteristika nových uživatelů:
majetkoprávní
vztahy a náhrada
škody

finanční a
rozpočtová
problematika

Ženy
Muži

občanské soudní
řízení

1042
544
muži

rodina a
partnerské vztahy

ostatní

ženy

bydlení
sociální dávky
pojištění

ochrana
spotřebitele

pracovněprávní
vztahy a
zaměstnanost

Druh kontaktu:
Návštěva
Telefon
Internet
Dopis

1094
608
428
10
internet

telefon

24

dopis

návštěva
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8. Kontaktní místo Dobřany
Občanská poradna v Dobřanech funguje od 16. listopadu 2006. Je
působištěm Občanské poradny Plzeň a v Dobřanech byla v roce 2011
otevřena každý čtvrtek od 900 do 15:45 hodin. Kapacita Občanské
poradny v Dobřanech je neustále naplněna a ze strany občanů stále
žádána.
Služba občanského poradenství je poskytována v prostorech
Městského kulturního střediska v Dobřanech, Náměstí T.G.M. 5.

Základní údaje:
Celkový počet konzultací
Počet dotazů
Počet nových uživatelů
Počet opakovaných uživatelů

Činnost Občanské poradny byla i v roce 2011 financována z rozpočtu
města Dobřany.

267
267
178
89

noví
uživatelé

opakovaní
uživatelé

Dále jsou uvedeny statistické údaje týkající se kontaktního místa
v Dobřanech.

Charakteristika nových uživatelů:

Statistické třídění dotazů:
Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
Finanční a rozpočtová problematika
Občanské soudní řízení
Rodina a partnerské vztahy
Bydlení
Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
Ostatní

77
47
39
38
20
15
31

Ženy
Muži

126
52

muži

ženy

Druh kontaktu:
finanční a
rozpočtová
problematika

majetkoprávní
vztahy a
náhrada škody

Návštěva
Telefon
Internet

251
15
1

telefon
internet

ostatní

pracovněprávní
vztahy a
zaměstnanost bydlení
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občanské
soudní řízení
rodina a
partnerské
vztahy

návštěva
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9. O sdružení

10. Hospodaření v roce 2011

Valná hromada – je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové
sdružení.

Materiálové náklady:

NÁKLADY

Výkonný výbor – je výkonným orgánem sdružení a za svou činnost
odpovídá valné hromadě. Výkonný výbor je složen ze zvolených členů
sdružení. Pro rok 2011 jimi byli:
Ing. Josef Machalíček - předseda
Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková - ředitelka
Ing. Hana Pudelská

Kancelářské potřeby

24 376,24 Kč

Odborná literatura

1 250,00 Kč

Ostatní nákupy

1 219,00 Kč

Materiálové náklady celkem

26 845,24 Kč

Služby:
Spotřeba energií

30 978,49 Kč

Opravy a údržba

18 385,14 Kč

Kontrolní komise – je kontrolním orgánem sdružení, který vykonává
dohled nad hospodařením a majetkem sdružení. Za svou činnost
odpovídá valné hromadě. Kontrolní komise je složena ze zvolených
zástupců sdružení. Pro rok 2011 vykonávala danou funkci Michaela
Šimůnková.

Cestovné

13 717,00 Kč

Poplatky za telefon, internet

40 980,00 Kč

Propagace

13 908,00 Kč

Nájemné

18 000,00 Kč

Vedení účetnictví, ekonomické poradenství

57 870,00 Kč

Předseda sdružení – řídí výkonný výbor a za svou činnost odpovídá
valné hromadě. Spolu s ředitelem sdružení je statutárním zástupcem
sdružení. Výkonný výbor zvolil pro rok 2011 předsedou sdružení
Ing. Josefa Machalíčka.

Software

Ředitel sdružení – řídí občanskou poradnu a za svou činnost odpovídá
valné hromadě a výkonnému výboru. Spolu s předsedou sdružení je
statutárním zástupcem sdružení. Výkonný výbor zvolil pro rok 2011
ředitelkou sdružení Ing. Bc. Štěpánku Syrovátkovou.

Osobní náklady:

Správa počítačů a počítačové sítě

128 797,00 Kč

Služby celkem

349 343,63 Kč

Mzdy zaměstnanců
Povinné odvody zaměstnavatele
Zák. pojištění Kooperativa

917 092,00,00 Kč
268 406,00 Kč
3 166,00 Kč
1 188 664,00 Kč

Ostatní náklady:
Odpisy nebytových prostor
Bankovní poplatky

15 813,00 Kč
4 719,00 Kč

Úroky z úvěru

1 232,00 Kč

Ostatní pojištění

5 243,00 Kč

Ostatní
Ostatní náklady celkem
NÁKLADY CELKEM
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21 480,00 Kč

Ostatní služby

Osobní náklady celkem

Vedoucí Občanské poradny Plzeň – v roce 2011 vykonávala tuto funkci
Mgr. Monika Krausová.

5 228,00 Kč

3 334,00 Kč
30 341,00 Kč
1 595 193,87 Kč
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11. Na závěr… a na začátek…
VÝNOSY
Přijaté dary

67 952,00 Kč

Přijaté dotace

1 340 780,00 Kč

Přijaté úroky

412,92 Kč

Tržby z prodeje služeb

255 745,00 Kč

Přijaté členské příspěvky

0,00 Kč

Ostatní provozní výnosy

16 286,43 Kč

VÝNOSY CELKEM

1 681 176,35 Kč

ROZPIS PŘIJATÝCH GRANTŮ
Město Plzeň

456 780,00 Kč

MPSV

867 000,00 Kč

Město Plzeň, ÚMO 2
Město Plzeň, ÚMO 3
CELKEM

8 000,00 Kč
9 000,00 Kč
1 340 780,00 Kč

Rok 2011 byl dalším rokem existence naší poradny, a to rokem
úspěšným a požehnaným. Poradili jsme téměř dvěma tisícům lidí,
vymysleli jsme a realizovali nové typy vzdělávání pro laickou i odbornou
veřejnost, navázali jsme kontakty s novými partnery, podpořili jsme vznik
nové poradny v dalším městě… To vše jste si mohli podrobně přečíst na
předchozích stránkách této výroční zprávy. To vše by také mohlo být
pokládáno za naprosto samozřejmé a obyčejné. Ale rozhodně není…
Není samozřejmé a obyčejné, že poradna je místem pohodové
spolupráce, vzájemné podpory… Místem, kde opravdu všem jde o druhé
lidi a hledání toho nejlepšího způsobu pomoci… Místem, kde jsou těžké
životní příběhy brány vážně, ale s nadějí… Místem, kde je radost pracovat
a pobýt… Místem, kde dávají věci smysl…
Další rok naší služby je na svém začátku. Těžko předvídat, co přinese
– kusé zprávy ze světa transformace sociálního systému se dají
interpretovat jakkoli… Jim navzdory jsem přesvědčená, že poradna
i nadále zůstane místem nesamozřejmých samozřejmostí…
Za tyto nesamozřejmé samozřejmosti všem pracovníkům,
dobrovolníkům, příznivcům a podporovatelům ze srdce děkuji…

Stav účtu k 31. 12. 2011
Stav pokladny k 31. 12. 2011
CELKEM k 31. 12. 2011

226 370,09 Kč
12 036,00 Kč
238 406,09 Kč

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, ředitelka

Výrok auditora k účetní závěrce bez výhrad:

Audit účetní závěrky občanského sdružení Občanská poradna Plzeň, o. s.
provedla dne 20. 3. 2012 auditorka Ing. Jana Gebauerová, č. osvědčení
1143.
Podle názoru auditorky účetní závěrka podává ve všech významných
ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
občanského sdružení k 31. 12. 2011 a nákladů, výnosů a výsledku
hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.
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12. Kontakty
Občanská poradna Plzeň, o.s.
Koterovská 41
326 00 Plzeň

tel.: 377 456 468
mobil: 777 964 563
fax: 377 456 467
e-mail: poradna@opplzen.cz
web: www.opplzen.cz
IČO: 69 46 08 33
Číslo bankovního účtu: ČSOB Plzeň 279981773/0300
Registrace MV ČR: Č.j. VS/1-1/40724/99-R
Otevírací doba:

Po – St: 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Čt:
9:00 – 12:00

Občanská poradna Plzeň, o.s.
Kontaktní místo Dobřany
Náměstí T.G.M. 5, 334 41 Dobřany
mobil: 777 944 563
Otevírací doba :
ST:
9:00 – 12:00
Čt:
9:00 – 12:00; 13:00 – 15:45

Vydala Občanská poradna Plzeň, o.s.
nákladem 200 výtisků
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