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Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, 

 
  dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny v Nymburce 
za rok 2007. Chceme Vás informovat o všech typech námi nabízené pomoci, shrnout 
výsledky, popsat metody a formy práce, a samozřejmě informovat také o naší 
hospodářské situaci v minulém roce. 
 

Systém občanského poradenství vznikl před 60 lety ve Velké Británii a 
v České republice začal fungovat od roku 1998.  Zásluhu na tom má řada obětavých 
lidí, převážně z neziskových organizací, kteří pochopili, že je u nás mnoho občanů, 
kteří službu této občanské instituce potřebují. Velkou výhodou poraden je jejich 
nezávislost a nestrannost, a to jak pro občany, tak i pro úřady.  
 

Považuji za důležité se zmínit o možnostech vzájemné spolupráce občanských 
poraden a veřejné správy, které jsou opravdu široké: 

- zvyšování právního vědomí a informování veřejnosti – poradci vysvětlují 
občanům příslušné právní úpravy 

- pracovníci veřejné správy a samosprávy mohou odkazovat občany se 
zdlouhavými, obtížnými kauzami do občanských poraden, kde mají poradci 
prostor pomáhat klientům s formulováním žádostí, podáním dopisů, i 
s vysvětlením různých složitostí 

- poskytování zpětné vazby úřadům o problémech občanů v daném městě 
- plnění funkce prostředníků mezi občany a úřady tím, že občanské poradny 

objasňují občanům rozhodnutí různých institucí  
  
  Rok 2007 byl pro nás rokem úspěšným, kdy se nám podařilo zvýšit 
profesionalitu týmu, zahájit nové aktivity (zejména v oblasti pomoci pro oběti násilí a 
trestných činů) a úspěšně rozvíjet ty, které jsem již započali. Proto bych ráda na 
tomto místě poděkovala všem interním i externím spolupracovníkům a 
dobrovolníkům, bez jejichž pomoci bychom se jen těžko obešli.  
 

Zároveň bych ráda poděkovala i všem sponzorům, přestavitelům a zástupcům 
měst v daném regionu, úředníkům sociálních odborů městských úřadů a všem 
pracovníkům veřejné správy, kteří rovněž chápou důležitost této pomoci a kteří svým 
pozitivním přístupem napomáhají k rozvoji a profesionalizaci činnosti Občanské 
poradny v Nymburce. 
 
  Závěrem si dovolím poprosit vás všechny, kteří budete tuto výroční zprávu číst 
o pomoc a podporu v našem úsilí, protože i vy se můžete někdy ocitnout v situaci, 
kdy budete potřebovat pomoci řešit složitou situaci.  
 
 
 

         Václava Zajíčková, místopředsedkyně o.s.
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POSLÁNÍ OBČANSKÉ PORADNY 
 

Občanská poradna Nymburk poskytuje rady, informace a pomoc 
všem, kteří  se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné,diskrétní, 
nestranné a nezávislé 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 . 
 

Občanská  poradny Nymburk je členem Asociace občanských 
poraden a společně s ostatními poradnami upozorňuje příslušné orgány 
státní správy a samosprávy na nedostatky legislativy a na neřešené 
problémy občanů. Tato snaha by měla vést k ovlivnění vývoje politiky a 
to zejména politiky sociální. 
 

 
 

 
 

 

 

Cílem občanské poradny je : 
 

a) zajišťovat, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, 
neznalostí dostupných služeb nebo neschopnosti vyjádřit účinně své 
potřeby 

b) na základě analýzy problémů občanů upozorňovat příslušné státní a 
místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy 
občanů, a tím přispívat ke zlepšení služeb a fungování úřadů na 
místní a celostátní úrovni 

 
 

Principy, na kterých stojí filosofie občanského poradenství jsou : 
 

* bezplatnost  *  nezávislost  *  diskrétnost  *  nestrannost  * 
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ORGÁNY OP NYMBURK 

 

Členové výkonného výboru sdružení 

 

Veronika Pačesová, DiS. 

Václava Zajíčková 

Pavel Varvařovský 

 

Členové revizní komise 

 

Pavel Jurkovič, DiS. 

Mgr. Radko Richter 

Ing. Alena Slavingerová 

 

 

Pracovníci OP Nymburk 

 

       

    Veronika Pačesová, DiS., ředitelka 

      

 

       

Václava Zajíčková, zástupce ředitele a poradce 

 

 

  

 

Mgr. Hedvika Stuchlíková, poradce 
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Mgr. Adriena Budinová, koordinátorka poradenských  

 center pro oběti násilí a trestných činů a právnička 

 

 

      

       Gabriela Kaucká, DiS., poradce pro oběti násilí a trestných činů 

 

 

 

 

 

 

     Martina Brüxová, DiS., poradce pro oběti násilí a trestných činů 

 

 
 

ČLENSTVÍ VE STŘEŠNÍCH ORGNIZACÍCH 

 
 Asociace občanských poraden 

 Koalice organizací proti domácímu násilí (KOORDONA) 

 Výbor pro prevenci domácího násilí při Radě vlády ČR pro rovné 

příležitosti žen a mužů 

 Asociace nestátních neziskových organizací poskytujících na 

území Středočeského kraje sociální, sociálně zdravotnické a 

vzdělávací služby (ANNO „TŘI O“) 

 Asociace poskytovatelů penitenciárních a postpenitenciárních 

služeb, o. s. (APPPS) 

 Krajská hospodářská komora Střední Čechy 
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STRUČNÁ HISTORIE ORGANIZACE 
 

Občanská poradna Nymburk (dále jen OP) vznikla jako občanské sdružení 
dne 7. 6. 2003 registrací na MV ČR s cílem věnovat se prevenci kriminality v regionu 
Nymburska, a to zejména prostřednictvím poradenství občanům, kteří se ocitli 
v tíživé životní situaci.  

 
Období od června do září 2003 provázelo hledání vhodných prostor, kde by 

poradna mohla začít poskytovat své služby. Snaha byla korunována úspěchem, 
kterému dosti napomohlo město Nymburk, které prostory včetně určitého vybavení 
poskytlo. Od října 2003 začala OP poskytovat své služby veřejnosti, a to nejprve na 
dobrovolnické bázi v rozsahu 7 hodin týdně.  

 
V roce 2004 došlo k profesionalizaci organizace a k rozšíření a zkvalitnění 

poskytovaných služeb. Prostřednictvím členství v asociacích a pracovních skupinách 
OP posílila svoji roli ve Středočeském kraji. 

 
V červenci 2005 se OP přestěhovala do větších prostor v budově bývalého 

MěÚ Nymburk a zároveň rozšířila konzultační hodiny pro veřejnost. Důvodem bylo 
navýšení zájmu o služby ze strany veřejnosti. V listopadu 2005 vzniklo také kontaktní 
místo v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Od roku 2005 začala OP poskytovat 
své služby také specificky pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici 
v Jiřicích. Na podzim roku 2005 prošla OP dvoudenní kontrolou standardů kvality, 
která prokázala, že OP poskytuje své služby kvalitně a v souladu se standardy 
sociálních služeb.  

 
Od roku 2006 se OP zapojila jako partner do realizace projektu Šance s cílem 

efektivně pomáhat lidem ve výkonu trestu odnětí svobody a lidem vycházejících 
z vězení v reintegraci do společnosti a zejména na trh práce. V tomto roce OP 
zároveň začala více pracovat s oběťmi násilí a trestných činů.  

 
V březnu roku 2007 OP Nymburk společně s OP Beroun začala realizovat 

projekt „Vytvoření poradenských center pro pomoc obětem násilí a trestných činů ve 
Středočeském kraji“ zaměřený na pomoc obětem násilí a trestných činů. V rámci 
projektu bylo vytvořeno 6 poradenských center v 6ti městech Středočeského kraje 
(Kolín, Milovice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Hořovice, Neratovice a 
Mníšek pod Brdy). Pracovní tým OP se rozrostl o 4 nové pracovníky. 

 
Rok 2007 byl také ve znamení užší spolupráce s orgány státní správy a 

samosprávy ve Středočeském kraji, nestátními neziskovými organizacemi, 
zaměstnavateli a Středočeským krajem. O rostoucím významu OP v systému 
sociálních služeb svědčí také navýšení počtu klientů i konzultací poskytnutých OP 
v roce 2007. 
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 ZÁMĚRY A PLÁNY PRO ROK 2008 

 

 zabezpečení běžného chodu poradny  
 rozšíření návštěvní doby pro klienty dle potřeby klientů  
 zajištění fungování Poradenských center pro pomoc obětem násilí a trestných 

činů v Milovicích, Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, Kolíně, Hořovicích a 

Neratovicích 
 zajištění fungování intervenčních center pro oběti domácího násilí 

v Milovicích, Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a Kolíně (v rámci 

poradenských center pro pomoc obětem násilí a trestných činů) 
 rozšíření poradenských služeb pro oběti násilí a trestných činů ve 

Středočeském kraji prostřednictvím poskytování terénních služeb 
 rozšíření občanského poradenství ve Středočeském kraji prostřednictvím 

terénních služeb a kontaktních míst s cílem umožnit lepší dostupnost služeb 
 zajištění odborných školení a seminářů pro pracovníky poradny 
 průběžná supervize poradenské práce 
 organizování pravidelných setkání zástupců státních institucí a neziskových 

organizací za účelem řešení aktuálních otázek a problémů občanů v regionu 
 finanční zabezpečení organizace, zajištění vícezdrojového financování, 

oslovení potenciálních sponzorů a dárců, aktivní fundraising 
 prohloubení spolupráce v lokalitě, navázání nových kontaktů ve spolupráci 

s institucemi 
 zabezpečení propagace činnosti OP a poradenských center v tisku, rozhlase a 

televizi 
 zpracovávání analýz o problémech klientů a nedostatcích legislativy pro státní 

správu a samosprávu ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb 
 aktivní činnost v rámci Asociace občanských poraden 
 rozšíření nabídky poradenských a vzdělávacích služeb pro občany a 

organizace ve Středočeském kraji 
 angažování se v oblasti pomoci osobám před a po výstupu z výkonu trestu 

odnětí svobody 
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 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 

 
 

ROZVOJ PORADNY 
 
 V průběhu celého roku 2007 byly v rozsahu cca 15ti hodin týdně 
poskytovány klientům služby občanského poradenství, a to zejména v provozních 
hodinách (pondělí 9 – 12:30 a 13:30 – 17:00, středa 9 – 12:30, pátek 9 – 12:30 a 
13.30 – 15.00), v případě potřeby i mimo tyto hodiny. Služby byly poskytovány všem, 
kteří požádali o pomoc při řešení situace. V případě, kdy dotaz klienta nespadal 
do kompetence OP Nymburk, byl klient odkázán na příslušnou instituci s informací o 
adrese, hodinách pro veřejnost a dalšími informacemi o kompetencích dané 
instituce. Poradenství pro všechny klienty bylo bezplatné, nestranné, diskrétní a 
nezávislé. Metody a formy poradenství klientům jsou popsány níže. 
 

Kromě pracoviště OP v Nymburce v roce 2007 fungovalo také kontaktní 
místo v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, které bylo otevřeno v listopadu 
2005 za finanční podpory města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. V roce 2007 
se kontaktní místo přestěhovalo z Brandýsa nad Labem do nových prostor, 
umístěných v budově Městského úřadu ve Staré Boleslavi. Služby občanského 
poradenství byly občanům přístupné v rozsahu 4 hodiny týdně, a to každé pondělí od 
9 do 13 hodin. Na tomto kontaktním místě také funguje Poradenské centrum pro 
pomoc obětem násilí a trestných činů, a to každé pondělí od 13 do 16 hodin a 
každou středu od 9 do 13 hodin.  

 
 
 

 
       

 
     KONTAKTNÍ MÍSTO OP: Mariánské nám. 1396 (budova radnice), 
                     250 00 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
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 Pomoc klientům byla poskytována ve 4 úrovních – informace, rada 
(zaměřená přímo na situaci klienta), aktivní pomoc (pomoc při vypisování 

formulářů, návrhů, formulace podání atd.) a asistence (vyjednávání, doprovázení, 
příp. zastupování) a ve 14 oblastech: sociální dávky, sociální pojištění, sociální 
služby, pracovněprávní vztahy, bydlení, rodinné právo, majetkoprávní vztahy, finance 
(daně, půjčky a dluhy), zdravotnictví, školství, specifické cílové skupiny klientů 
(bezdomovci, oběti domácího násilí, cizinci atd.), ochrana spotřebitele, právní systém 
a ochrana lidských práv a ostatní (ekologie, NNO, EU) atd.  
 

Činnost OP v roce 2007 zajišťovali 3 pracovníci, kteří se věnovali přímému 
poradenství občanům. V souvislosti s realizací projektu „Vytvoření poradenských 
center pro pomoc obětem násilí a trestných činů ve Středočeském kraji“ byli v březnu 
2007 přijati 4 noví pracovníci – jedna pracovnice jako koordinátorka celého projektu, 
dále 2 pracovnice jako poradkyně pro oběti násilí a trestných činů a jeden pracovník 
– právník pro tento projekt. Kromě toho měla občanská poradna k dispozici 
právního konzultanta (advokáta), který zaštiťoval věcnou správnost poskytovaných 
informací a poskytoval poradně konzultace v oblasti složitějších případů. 

 
V průběhu roku 2007 proběhlo několik skupinových, případových, týmových a 

individuálních supervizních setkání pracovníků s psychologem a supervizorem. 
V průběhu setkání pracovníci mohli diskutovat o problémech jednotlivých členů 
cílových skupin, vyměňovali si zkušenosti a diskutovali o dalších možnostech práce 
s cílovou skupinou. Setkání slouží zároveň jako prvence syndromu vyhoření.  

 
V roce 2007 proběhlo rovněž další vzdělávání pracovníků OP Nymburk, a to 

vzhledem k tomu, že vzdělání je v této oblasti nikdy nekončící proces, neboť je 
důležité pro poskytování kvalitních poradenských služeb (zejména v oblasti právního 
systému). Občanská poradna Nymburk pro své pracovníky zajistila školení v oblasti: 
školení práce s klientem v občanském poradenství, školení k právnímu systému a 
informačním databázím, školení telefonické krizové intervence, dále školení v oblasti 
komunikace, public relations, fundraisingu, řízení organizace atd.  
 
  

OBČANSKÉ PORADENSTVÍ 
 
Občanské poradenství vzniklo před osmdesáti lety ve velké Británii jako nástroj 

komplexní pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Původní myšlenka 
občanského poradenství byla podle hesla „občan občanovi“ založena na snaze 
zprostředkovat lidem informace o složitém právním systému tak, aby byly pro ně 
srozumitelné a dobře uchopitelné. Tuto myšlenku poté přejali i zakladatelé 
občanského poradenství v České republice, kde se začalo občanské poradenství 
rozvíjet po roce 1997. Občanské poradny se poté rychle rozšířily po celé republice a 
v současné době funguje 39 poraden v 56 městech České republiky. 

 

Občanská poradna plní funkci určitého prostředníka mezi jednotlivcem a 
veřejnou sférou a jejím hlavním smyslem je poskytnout lidem při řešení jejich 
osobního problému orientaci ve světě legislativy a příslušných institucí. 

 
Občané se na poradnu mohou obracet osobně, telefonicky, prostřednictvím 

dopisu či e-mailu.  
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 Principy občanského poradenství, podle kterých OP Nymburk své služby 
poskytuje, jsou tyto: 

 

 Bezplatnost – většina klientů si nemůže dovolit platit za poradenské služby, 
proto poskytujeme poradenství bezplatně, aby byly naše služby přístupné 
všem. 

 

 Diskrétnost – mnoho klientů má problémy při jednáních s úřady, chybí jim 
zkušenosti a nevěří jim. V občanské poradně mají zaručeno, že informace o 
jejich problémech neopustí poradnu bez jejich svolení. 

 

 Nezávislost – občanská poradna je nezávislá na politice, úřadech nebo 
soukromých firmách a poskytuje objektivní poradenství, takže ji mohou klienti 
důvěřovat beze strachu, že by byli pracovníci poradny jakkoliv ovlivněni. 

 

 Nestrannost – občanská poradna poskytuje své služby každému  bez ohledu 
na rasu, pohlaví a náboženství, a to ve všech oblastech. Kromě toho občanská 
poradna přistupuje nestranně také k řešení problémů klientů – nabízí jim 
veškeré možné varianty a nehodnotí řešení, které klient zvolí. Tento nestranný 
přístup je nezbytný při vyjednávání nebo mediaci ve prospěch klienta na 
úřadech.  
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  Důležitým aspektem občanské poradny je kromě její bezplatnosti, 
nestrannosti, nezávislosti a důvěrnosti také všeobecnost – poradna své služby 

poskytuje všem občanům bez rozdílu a je jejím krédem vždy poskytnout 
informaci, i když je poté například klient odkázán jinam, protože jeho problém 
mu pomůže lépe vyřešit jiná sociální služba.  
  
 Poradna má za úkol klientům nejenom poskytovat věcně správné informace 
a kontakty na jiná odborná pracoviště, ale být jim především průvodcem klienta 
po celou dobu jejich obtíží. Občanská poradna je klientům nablízku jako 
instituce bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Občan přijde do poradny s 
věcným problémem, dozví se tam, jaké jsou hlavní možnosti jeho řešení, kam může 
v případě potřeby jít a co od toho může očekávat. 

 

 

Cílová skupina: 

 Cílovou skupinou jsou občané, kteří se dostali  do obtížné sociální situace a 
nedovedou ji řešit vlastními silami, ve Středočeském kraji. Poradna se nespecializuje 
jen na určitý typ problémů (nezaměstnanost, bezdomovectví, hmotná nouze apod.), 
ale je otevřena všem lidem pociťujícím potřebu pomoci. Tím chce Občanská poradna 
Nymburk přispět k posílení občanské odpovědnosti a k výchově v oblasti občanských 
práv. Samozřejmostí je rovný přístup  vůči všem klientům, tedy i příslušníkům 
marginálních skupin.  
   

Spádovou oblastí je okres Nymburk a Praha – východ a jejich okolí. Mnoho 
klientů, kteří se na nás obrací, však pochází i z okolních okresů (Kutná Hora, Mladá 
Boleslav, Kolín, Mělník atd.), což je způsobeno zejména tím, že v celém 
Středočeském kraji jsou pouze 2 občanské poradny (kromě OP Nymburk ještě OP 
Beroun). 
  

 Ze strany občanů v roce 2007 narůstal počet těch, kteří se na OP obrátili 
s žádostí o radu, pomoc i další služby poskytované OP. Nejvíc nás klienti 
navštěvovali osobně (92% případů). Na některé dotazy jsme odpověděli telefonicky 
nebo dopisem. Naší snahou je, aby služba byla dostupná všem klientům, proto 
nabízíme konzultaci také prostřednictvím e-mailu případně dle potřeby i mimo 
prostory poradny. U všech klientů byly zachovány  principy občanského poradenství.  

 
Za rok 2007 byla poskytnuta konzultace 583 novým klientům při celkem 728 

kontaktech (kontaktů je více, neboť někteří klienti za účelem vyřešení své situace 
přichází opakovaně), Za rok 2007 zodpověděla poradna celkem cca 973 dotazů. 
Nejvíce dotazů bylo z oblasti rodinného práva (manželství, rozvody, úprava práv a 
povinností k dětem, výživné atd.) (21%), dále pracovněprávních vztahů (20%), dále 
bydlení (18%), majetkoprávních vztahů a problematiky dluhů a vyrovnávání závazků 
(16%). Oproti minulých rokům se rapidně navýšil počet dotazů týkající se 
problematiky dluhů a vyrovnávání závazků.  

 
Co se týká pohlaví, téměř 70 % všech klientů tvořily ženy, 23 % muži a zbytek byl 

tvořen dotazy skupin klientů. Průměrný věk klientů byl 42 let.  
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DALŠÍ AKTIVITY OP NYMBURK 
 

 Kromě samotného občanského poradenství a aktivit v rámci dále popsaných 
projektů se pracovníci OP Nymburk věnují školícím aktivitám, organizováním 
besed pro veřejnost a sociálně vyloučené skupiny obyvatel, psaním a hodnocením 
projektových žádostí, poskytováním konzultací v oblasti psaní a řízení projektů 
atd.  

V roce 2007 pracovníci OP Nymburk organizovali besedy na téma sociální 
dávky (3x), zadluženost (3x), pracovněprávní vztahy (4x – organizováno pro 
mateřská centra a dále pro vězně před výstupem z výkonu trestu odnětí svobody), 
možnosti obrany proti domácímu násilí (2x – organizováno pro seniory). 

Pracovníci OP Nymburk se dále účastní komunitního plánování obcí – v roce 
2007 v rámci obcí Lysá nad Labem, Kolín, Milovice, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav a dále v rámci Středočeského kraje (pracovní skupiny: sociálně vyloučené 
osoby a osoby v krizi).  

Pracovníci OP Nymburk dále průběžně informují o činnosti poradny a všech 
realizovaných projektech na různých školeních, seminářích atd. V květnu roku 2007 
např. na krajské konferenci prevence kriminality v Brandýse nad Labem – Staré 
Boleslavi.  

OP Nymburk je aktivním členem Asociace občanských poraden (AOP), její 
ředitelka pak i aktivním členem Výboru AOP. Díky tomu participuje na tvorbě 
systému fungování občanských poraden v ČR, na úpravě standardů kvality, podílí se 
na školení nových poradců OP a různých jednání týkajících se směřování AOP. 
V roce 2007 se Veronika Pačesová zapojila do realizace projektu JPD3/360 
„Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů 
v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl. města Prahy“, 
v rámci kterého absolvovala kurz pro školitele a získala certifikát jako školitelka 
v Kurzu odborného sociálního poradenství, který byl akreditován na MPSV. 

 
 

Zodpovězené dotazy za 1. 1. - 31. 12. 2007

Finance

6%

Sociální pomoc

1%

Sociální dávky

7%

Pracovně právní 

vztahy

20%

Bydlení

18%
Rodina a mezilidské 

vztahy

21%

Majetko právní vztahy

12%

Specifické skupiny 

obyvatel

3%

Ochrana spotřebitele

5%

Právní systém a 

ochrana

7%
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 PROJEKT: Vytvoření poradenských center pro pomoc obětem 
násilí a trestných činů ve Středočeském kraji 

 
Od března 2007 začala Občanská poradna Nymburk společně s partnerem 

Občanskou poradnou Beroun realizovat projekt „Vytvoření poradenských center pro 
pomoc obětem násilí a trestných činů ve Středočeském kraji“. Všeobecným cílem 
projektu je snížit riziko sociálního vyloučení členů cílových skupin (obětí násilí a 
trestných činů) prostřednictvím poskytnutí bezplatné odborné psychologické a 
právní pomoci v 6ti centrech a prostřednictvím zvýšení informovanosti o 
problematice násilí. Cílovou skupinou jsou oběti násilí a trestných činů z celého 
Středočeského kraje.  

 
Tento projekt probíhá od března 2007 do května 2008 a je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem EU, státním rozpočtem České republiky a krajským 
rozpočtem Středočeského kraje. 

 
V rámci projektu bylo vytvořeno a od června 2007 otevřeno i klientům 6 

poradenských center pro pomoc obětem násilí a trestných činů v těchto 
městech Středočeského kraje: Milovice (region Nymbursko), Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav (region Praha – východ), Kolín (region Kolínsko), Mníšek pod 
Brdy (region Praha – západ), Neratovice (region Mělnicko) a Hořovice (region 
Berounsko). V každém poradenském centru byly pevně stanoveny konzultační 
hodiny, kdy je poradce vždy přítomen, a dále bylo možné s poradcem sjednat 
schůzku a konzultaci individuálně i mimo tyto hodiny i mimo prostory poradenského 
centra. Lidé se mohli s dotazy na poradenská centra obracet osobně návštěvou 
centra, telefonicky, e-mailem či písemně. 

  
Cílem poradenských center pro oběti násilí a trestných činů je: 
 
1) poskytování níže uvedených služeb s cílem zvýšit dovednosti a schopnosti obětí 

násilí a trestných činů a osob ohrožených násilím a trestnou činností uplatňovat 
vlastní práva 

 

 odborné psychologické poradenství (poskytuje psycholog) 

 odborné právní poradenství (poskytuje právník) 

 základní a odborné sociální poradenství  

 psychosociální podpora 

 krizová pomoc a telefonická krizová pomoc 

 aktivní pomoc při sestavování dokumentů, návrhů a podání 

 doprovod na jednání s úřady, k lékaři, na policii, k soudu, atd. 

 vyjednávání s dalšími stranami dle potřeb uživatele (asistence) 

 zprostředkování kontaktů na organizace návazné péče a dalších 
poradenských služeb dle potřeby klientů (např. azylové ubytování) 

 
2) informovat o problematice násilí a o možnostech obrany proti němu 
 
3) organizovat a podporovat interdisciplinární spolupráci státních, samosprávných a 

nestátních institucí zaměřenou na pomoc osobám ohroženým násilným chováním 
a obětem násilí 
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Veškeré poradenské služby pro oběti násilí a trestných činů jsou poskytovány 

bezplatně na základě principu nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti. Jednotliví 
uživatelé služeb mají možnost vystupovat anonymně, všichni pracovníci jsou vázáni 
mlčenlivostí ve vztahu k informacím, které se od uživatelů služby dozví. 
 
Další důležitou aktivitou projektu byla realizace 12 besed pro seniory na téma 
prevence kriminality. Účelem besed je informovat seniory jako jednu ze skupin 
potencionálně ohrožených násilím a trestnou činností o existenci násilí, jeho 
podobách a možnostech obrany proti němu.  
 
V rámci projektu byly vytvořeny nové webové stránky www.pomocobetem.cz, které 
informují o projektu, o podobách násilí a jak se mu bránit, o legislativě v oblasti 
pomoci obětem násilí, domácího násilí a trestných činů, o službách, které 
poskytujeme, jsou zde kontakty na jednotlivá poradenská centra a jednotlivé 
poradce. 
 
Dále bylo v rámci projektu vytištěno 5 000 kusů informačních letáků pro oběti násilí a 
trestných činů. V roce 2008 bude ještě vytištěno 1 000 kusů informačních letáků pro 
seniory, 5 000 kusů brožury pro klienty – oběti násilí a trestných činů „Co dělat 
když…?“ s radami a informacemi pro oběti a 500 kusů brožury s informacemi a 
výstupy z projektu.  
 
 

 
 

20. 5. 2008 – ZÁVĚREČNÁ  KONFERENCE 

                      

http://www.pomocobetem.cz/
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 PROJEKT ŠANCE 
(zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí 

svobody) 
 

 
Projekt vznikl jako reakce na současnou neuspokojivou situaci v oblasti 

pomoci osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Hlavním očekávaným 
cílem je vyvinout postupy a řešení, které by těmto osobám pomáhaly při 
hledání zaměstnání a návratu do společnosti. 
 
 Hlavním řešitel projektu je Sdružení pro probaci a mediaci v justicii (SPJ), OP 
Nymburk je spolu s Probační a mediační službou ČR, Vězeňskou službou ČR, 
Českým helsinským výborem, Armádou spásy, Mosty – sociálně psychologické 
centrum, Integrovanou střední školou technickou – centrem odborné přípravy, 
Úřadem práce v Mostě, Regionálním střediskem výchovy a vzdělávání s.r.o. 
partnerem projektu. 
 
 Realizace projektu probíhá do prosince 2004 do srpna 2008, a to v regionu 
Střední Čechy a Severozápad (zejména Ústecký kraj). Projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. 
 
 Projekt probíhal v roce 2006 ve 2 věznicích – Jiřice (okr. Nymburk) a Bělušice 
(okr. Most). V roce 2007 /leden-červenec/ byl projekt realizován  ve věznici Vinařice 
(okr. Kladno) a Světlá nad Sázavou (okr. Havlíčkův Brod).  
  
 Jedním z hlavních cílů projektu je vyvinout ucelený reintegrační program pro 
osoby před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Cílem programu ve 
věznici je rozvoj kompetencí potřebných při návratu do společnosti a při vstupu 
na trh práce.  
 
 

Program ve věznici začíná 6 měsíců před 
propuštěním a zahrnuje tyto aktivity: 
 
 
 Individuální práci s odsouzenými 
 

 motivační program 
 

 kurz komunikačních dovedností 
 

 PC kurz 
 

 kurz právního minima + právní poradenství 
 

 informace o pracovních nabídkách v rámci EU 
 

 náborové akce zaměstnavatelů 
 

 rekvalifikační kurzy  
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Po propuštění odsouzených z výkonu trestu odnětí svobody pokračuje program 

po propuštění s využitím mentorů. Cílem 6 měsíců trvajícího programu po propuštění 
je pomoci propuštěným nalézt práci v souladu s jejich předpoklady a 
možnostmi na trhu práce v regionech.  

 
Program po výstupu zahrnuje pomoc zejména v těchto oblastech: 

 
 individuální práce dle potřeby klienta 
 

 pomoc při hledání zaměstnání a ubytování 
 

 pomoc při jednání s úřady, se zaměstnavateli, s institucemi 
 

 pomoc při řešení dluhů a vytváření splátkových kalendářů 
 

 pomoc při řešení osobní situace (materiální podpora) 
 

 mapování situace v regionech s cílem maximálně efektivně využít existující 
služby a systémy, které mohou klientovi pomoci při reintegraci 

 

 psychická podpora 
 

 
Dalšími z cílů projektů je podpořit multidisciiplinární spolupráce mezi 

odborníky a organizacemi věnujícími osobám před a po výstupu z výkonu trestu 
odnětí svobody, dále vytvořit strategii a motivovat změnu postoje zaměstnavatelů 
k zařazení osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody do pracovního 
procesu.  

 
Další cílovou skupinou projektu jsou kromě osob před a po propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody také zaměstnavatelé a odborná veřejnost.   
 
 

Klienty projektu Šance  
v roce 2007 byli nejčastěji: 
 

muži (v menší míře pak i ženy)  
ve věku 30 – 40 let,  
se základním  
nebo středním odborným vzděláním,  
kteří byli opakovaně trestaní  
a svůj trest vykonávali  
ve věznici s dozorem či ostrahou.  
 
 
 
 

Co se týká práce po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody, jednalo se nejčastěji o 
klienty, kteří měli prostý výstup (tj. ukončili svůj trest v řádném termínu) nebo kteří 
byli podmíněně propuštěni. 
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 PROJEKT: Profesionalizace činnosti Občanské poradny 
Nymburk v oblasti poskytování služeb pro skupiny ohrožené na 

trhu práce 
 

 

Občanská poradna Nymburk realizuje od září 2006 projekt zaměřený na 
pomoc a podporu skupin osob ohrožených na trhu práce. Projekt si klade za cíl 
poskytovat odborné specifické služeb pro členy skupin ohrožených na trhu 
práce, dále rozšíření a zkvalitnění služeb Občanské poradny Nymburk v oblasti 
pomoci lidem, ohroženým nezaměstnaností.  

 
Projekt je zaměřen na pomoc těmto skupinám osob: dlouhodobě 

nezaměstnaní a osoby nezaměstnaností ohrožené např. etnické menšiny, oběti 
domácího násilí a trestné činnosti, osoby pečující o dítě, osoby se zdravotním 
či duševním postižením, příslušníci romské komunity atd. 

 
Projekt probíhá od září 2006 do února 2008 a je spolufinancován z prostředků 

Evropského sociální fondu a státního rozpočtu České republiky a podpořen Nadací 
rozvoje občanské společnosti. 

 
Díky službám OP Nymburk by měli klienti získat více informací, dokázat se 

účinněji se bránit proti diskriminaci na trhu práce, uvědomit si svoji hodnotu, 
dovednosti a znalosti, naučit se lépe komunikovat a zvýšit tak pravděpodobnost 
získání zaměstnání. 
 
Projekt zahrnuje tyto aktivity: 
 
 poradenství (osobní, telefonické, e-mailem či dopisem) v těchto oblastech: 

pracovněprávní vztahy, zaměstnanost, ochrana před diskriminaci, řešení 
problémů s nezaměstnaností souvisejících 

 

 pomoc při hledání volných pracovních míst, komunikací se zaměstnavateli, 
s psaním životopisů a motivačních dopisů, přípravě na přijímací pohovor atd.  

 

 vytvoření adresářů s informacemi o rekvalifikacích, možnostech vzdělávání, 
webů s nabídkami práce, agenturách práce apod. Tyto adresáře mají za úkol 
zvýšit informovanost klientů a zjednodušit práci s těmito informacemi. 

 

 asistenci při jednání se zaměstnavateli práce i úřady a ostatními institucemi 
(osobní, písemná, telefonická či e-mailová) 

 

 zajištění bezplatného přístupu k počítači a internetu pro klienty (klienti 
mohou pracovat s PC a internetem buď samostatně nebo s asistencí 
vyškoleného poradce, kterým jim pomůže a naučí se s PC pracovat) 

 

 besedy na témata, úzce se vázající k problematice pracovněprávních vztahů 
(např. návrat na trh práce po mateřské či rodičovské dovolené, po výkonu 
trestu odnětí svobody, změny zákoníku práce, aktivní a pasivní politika 
zaměstnanosti atd.). V průběhu roku 2007 jsme uspořádali několik besed 
v mateřských centrech v regionu Nymburska, dvakrát ve věznici v Jiřicích a 
jedna beseda byla organizována pro pracovníky Probační a mediační služby. 
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SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI A PARTNERY 
 
Státní správa a samospráva 
 

 Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – odbor sociálních věcí – 

vzájemná výměna informací, spolupráce při řešení situace klientů 

 Městský úřad města Nymburk – odbor sociálních věcí – vzájemná výměna 

informací, spolupráce při řešení situace klientů 

 Městský úřad Milovice – vzájemná výměna informací, spolupráce při řešení 

situace klientů, komunitní plánování 

 Městský úřad Lysá nad Labem – odbor sociálních věcí – vzájemná výměna 

informací, spolupráce při řešení situace klientů, komunitní plánování 

 Městský úřad Kolín – vzájemná výměna informací, spolupráce při řešení 

situace klientů, komunitní plánování 

 Městský úřad Neratovice – vzájemná výměna informací, spolupráce při řešení 

situace klientů 

 Městský úřad Hořovice – vzájemná výměna informací, spolupráce při řešení 

situace klientů 

 Městský úřad Mníšek pod Brdy – vzájemná výměna informací, spolupráce při 

řešení situace klientů 

 Úřad práce Nymburk – spolupráce s kontrolním, právním  a poradenským 

oddělením při řešení pracovně-právních sporů klientů, vzájemná výměna 

informací 

 Středočeský kraj  –  spolupráce se sociálním odborem, dále v oblasti 

komunitního plánování, při zpracovávání analýz atd. 

 

Nestátní neziskové organizace 

 Občanská poradna Beroun – vzájemná propagace služeb, spolupráce při 

řešení problémů klientů, při organizování seminářů pro veřejnost ve 

Středočeském kraji, odkazování klientů podle dostupnosti, partner projektu 

„Vytvoření poradenských center pro pomoc obětem násilí a trestných činů“ 

 Občanská poradna – Jihlava – spolupráce při řešení problémů klientů, 

spolupráce při stabilizaci a řízení organizace 
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 Romské sdružení občanského porozumění (RSOP)  – spolupráce při řešení 

problémů klientů, předávání informací 

 o.s. Semiramis – předávání informací, spolupráci při řešení  situací klientů 

 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. (SPJ) – spolupráce při realizaci 

projektu Šance 

 Český helsinský výbor  –  spolupráce při realizaci projektu Šance 

 o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum – spolupráce při realizaci 

projektu Šance 

 Krajská hospodářská komora Střední Čechy  –  výměna informací 

 Asociace občanských poraden – výměna informací, projekty, spolupráce při 

řešení problémů klientů, připomínkování zákonů, kvalita poskytování služeb aj. 

 mateřská centra v okrese Nymburk a okolí – realizace besed, výměna 

informací 

 

Ostatní 

 Probační a mediační služba ČR – středisko Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín, 

Kutná Hora – spolupráce při řešení problémů klientů, při realizaci projektů 

(projekt ŠANCE), předávání informací 

 Generální ředitelství Vězeňské služby ČR  –  spolupráce při realizaci projektu 

Šance 

 Věznice Jiřice a Vinařice – spolupráce při řešení problémů klientů, předávání 

informací, při realizaci projektů (projekt ŠANCE) 

 Policie ČR – okresní ředitelství Nymburk + jednotlivá obvodní oddělení – 

spolupráce při řešení problémů klientů, předávání informací obětem 

(především domácího násilí), organizace školení a výměna informací 
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PROPAGACE 

 
O existenci Občanské poradny Nymburk a Poradenských center pro pomoc 

obětem násilí a trestných činů a nabízených službách se občané mohou dozvědět 
z letáků, které jsou distribuovány na veřejně přístupných místech v městě 
Nymburce, Brandýse nad Labem, Kolíně, Milovicích, Neratovicích, Hořovicích, 
Mníšku pod Brdy a v jejich přilehlém okolí (obvodní oddělení Policie ČR, městské 
policie, městské a obecní úřady, Úřad práce v Nymburce i Lysé nad Labem, sociální 
odbory jednotlivých měst a obcí, okresní soudy, střediska Probační a mediační 
služby ČR, čekárny lékařských ordinací, městské knihovny, obchody, autobusy, 
vývěsky atd.), dále z celostátního tisku (Mladá Fronta Dnes, Právo), z regionálních 
médií (regionální televize TV Port, regionální zpravodajství (TV Prima), regionální 
rozhlas – Český rozhlas Region, regionální tisk: Nymburský deník, Zpravodaj 
města Lysé nad Labem, Zpravodaj města Nymburk, Zpravodaj města Milovice, 
Zpravodaj města Brandýs nad Labem, Zpravodaj města Kolín, Berounský deník, 
Inzertní měsíčník Střední Povltaví atd.). V červnu 2007 proběhla v prostorách 
poradenského centra Mníšek pod Brdy tisková konference k příležitosti otevření 6ti 
poradenských center pro pomoc obětem násilí a trestných činů ve Středočeském 
kraji.  

 
Kontakt na Občanskou poradnu a Poradenská centra pro pomoc obětem násilí a 

trestných činů je potencionálním klientům rovněž předáván různými organizacemi a 
institucemi v regionu Nymburska, Kolínska, Mělnicka, Prahy – západ a Prahy – 
východ, se kterými poradna spolupracuje (informační centra, obecní a městské 
úřady, mateřská a rodinná centra, NNO poskytující sociální i veřejné služby občanům 
atd.).  

 
Kontakt na poradnu lze rovněž získat prostřednictvím internetu (kontakt uveden 

na stránkách města Nymburk www.meu-nbk.cz či www.obcanskeporadny.cz, 
www.opnymburk.cz, atd.).  

 
V rámci projektu „Vytvoření poradenských center pro pomoc obětem násilí a 

trestných činů ve Středočeském Kraji“ byl spuštěn provoz nových webových stránek 
věnujících se problematice obětí násilí a trestných činů na www.pomocobetem.cz.  

 

 

http://www.meu-nbk.cz/
http://www.obcanskeporadny.cz/
http://www.opnymburk.cz/
http://www.pomocobetem.cz/
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 PODĚKOVÁNÍ 

 

Našim dárcům: 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
Středočeskému kraji 
Asociaci občanských poraden 
Městu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Městu Neratovice 
Nadaci rozvoje občanské společnosti 
BEZKu 

za finanční podporu formou dotací, grantů a darů 

 

 

Našim partnerům a spolupracovníkům: 

Úřadu práce Nymburk 
Městskému úřadu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 
Městskému úřadu v Milovicích 
Městskému úřadu v Lysé nad Labem 
Městskému úřadu v Kolíně 
Městskému úřadu v Neratovicích 
Městskému úřadu v Hořovicích 
Městskému úřadu v Mníšku pod Brdy 
pracovníkům středisek Probační a mediační služby ČR Nymburk, Kolín, Kutná 
Hora a Mladá Boleslav 
pracovníkům Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. 
Mgr. Petru Hrubému, krajskému koordinátorovi a metodikovi prevence kriminality 
Středočeského kraje 
Mgr. Martině Ozorovské, koordinátorce Humanitárního fondu Středočeského kraje 
Václavu Strouhalovi, DiS., koordinátorovi plánování rozvoje sociálních služeb 
Středočeského kraje 
Bc. Cyrilu Kokymu, koordinátorovi pro romské záležitosti Středočeského kraje 
Dagmar Votavové, ředitelce střediska Krajské hospodářské komory Střední 
Čechy 
Mgr. Ivě Vojtkové, metodičce z Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR 
Mgr. Lence Lesařové, pedagožce věznice Jiřice 
Mgr. Katce Malé, ředitelce o.s. Mosty – sociálně psychologického centra 
Mgr. Františku Valešovi, právníku Českého helsinského výboru 
Janě Suché, sociální pracovnici věznice Vinařice 
Městskému úřadu v Nymburce 
pracovníkům všech občanských poraden AOP 
koordinačnímu centru Asociace občanských poraden 

 
a mnohým dalším za neocenitelnou pomoc a spolupráci
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STAV NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2007 
(v Kč, zaokrouhleno na celé tisíce) 

 
 

VÝNOSY  
 

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 53 000,00 

Ostatní výnosy celkem 4 000,00 

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem 

0 

Přijaté příspěvky celkem 202 000,00 

Provozní dotace celkem 4 655 000,00 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí 400 000,00 

- Středočeský kraj 150 000,00 

- Asociace občanských poraden 6 250,00 

- město Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav 

60 000,00 

- BEZK 57 000,00 

- ostatní  (projekty EU atd.) 3 981 750,00 

  

VÝNOSY CELKEM 4 914 000,00 

 

 

 

NÁKLADY  
 

Spotřebované nákupy celkem 741 000,00 

Služby celkem 749 000,00 

Osobní náklady celkem 2 373 000,00 

Daně a poplatky celkem 1 000,00 

Ostatní náklady celkem 86 000,00 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem 

0 

Poskytnuté příspěvky 952 000,00 

Daň z příjmů celkem 0 

  

NÁKLADY CELKEM 4 902 000,00 
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 STAV AKTIV A PASIV ZA ROK 2007 
(v Kč, zaokrouhleno na celé tisíce) 

 

 

 

AKTIVA  
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k poslednímu 

dni účetního období 

Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem 

  

Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

Dlouhodobý finanční majetek celkem   

Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem 

  

   

Krátkodobý majetek celkem 2 551 000,00 3 898 000,00 

Zásoby celkem 599 000,00  

Pohledávky celkem  29 000,00 

Krátkodobý finanční majetek celkem 1 952 000,00 461 000,00 

Jiná aktivita celkem (příjmy příštích 

období) 

 3 408 000,00 

   

AKTIVA CELKEM 2 551 000,00 3 898 000,00 

   

 

PASIVA  

 

 

Vlastní zdroje celkem  - 11 000,00 

Jmění celkem 0 0 

Výsledek hospodaření celkem  - 11 000,00 

   

Cizí zdroje celkem 3 876 000,00 3 909 000,00 

Rezervy celkem 0 0 

Dlouhodobé závazky celkem 3 477 000,00 3 500 000,00 

Krátkodobé závazky celkem 398 000,00 409 000,00 

Jiná pasiva celkem   

   

PASIVA CELKEM 3 876 000,00 3 898 000,00 
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Občanská poradna Nymburk, o.s. 
nám. Přemyslovců 14/11 

286 02 Nymburk 
 

IČ: 26631628 
DIČ: CZ 26631628 

 
tel./fax: 325 511 148 (pouze v konzult. hodinách) 

mobil: 731 588 632 (v průběhu celého týdne) 

 
e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz 

www.opnymburk.cz 
www.pomocobetem.cz 

www.obcanskeporadny.cz 
 

statut. zástupce: Veronika Pačesová, DiS. 
 

bankovní spojení: 
Poštovní spořitelna 

č.ú.: 193160376/0300 
 

 


