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POSLÁNÍ ORGANIZACE 

 
Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence 
občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. 
 
 
Tyto cíle jsou naplňovány zejména těmito činnostmi:  
 

a) provozováním Občanské poradny, ve které je poskytováno nezávislé, 
nestranné, důvěrné a bezplatné občanské poradenství dle pravidel a 
standardů Asociace občanských poraden 

 
b) provozováním Centra pro pomoc obětem a Intervenčního centra Nymburk, ve 

kterých je poskytována bezplatná, nestranná, důvěrná a nezávislá podpora a 
aktivní pomoc obětem domácího násilí, obětem trestných činů nebo osobám 
násilím či trestnou činností ohroženým  

 
c) provozováním programu penitenciární a postpenitenciární práce zaměřeného 

na pomoc vězňům a osobám po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody, 
jehož cílem je pomoc dotčeným osobám při návratu na trh práce a do 
společnosti 

 
d) přípravou, organizací a realizací vzdělávacích projektů a programů, kurzů, 

výcviků, přednášek, seminářů a školení 
 

e) organizací a realizací preventivních a aktivizačních akcí  
 

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje 
 

g) propagační a popularizační činností – vydávání letáků, brožur a publikací 
 

h) analyzováním a vyhodnocováním problémů občanů s cílem předávat tyto 
výstupy kompetentním orgánům a institucím, a tak přispívat ke zkvalitňování 
právního systému na místní i národní úrovni 

 
 
Za účelem naplnění svého cíle spolupracujeme se státními orgány a organizacemi, 
s orgány místní samosprávy, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty v ČR i 
zahraničí. 



3

 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 (do 31. 12. 2008) 

 
 
 
 

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 

Městského úřadu Nymburk v Palackého ulici a zároveň rozšířila konzultační hodiny 
pro veřejnost na 15 hodin týdně. 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.  
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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. Rok 2006 
znamenal také počátek realizace projektu Profesionalizace činnosti Občanské 
poradny Nymburk v oblasti poskytování služeb pro skupiny ohrožené na trhu práce, 
který se zaměřoval aktivity v oblasti zaměstnanosti, zejména poradenství a 
vzdělávání.  

 
V roce 2007 se Občanská poradna Nymburk přestěhovala do stávajících 

prostor na náměstí v budově České spořitelny. 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. 
 

Rok 2008 se nesl ve znamení ukončení tří shora uvedených velkých projektů a 
zároveň v navázání na ně v dalších aktivitách, zejména v založení intervenčního 
centra. Pracovníci občanské poradny se také věnovali vzdělávání formou přednášek 
a besed, a to nejen pro cílové skupiny obyvatel, ale také pro spolupracující 
organizace. 

 
Rok 2009 znamenal profesionalizaci v oblasti pomoci obětem násilí (i domácího) 

a trestných činů. Zprofesionalizovala se rovněž činnost služby Intervenčního centra, 
zkvalitnila se spolupráce s orgány Policie ČR a dalšími institucemi. Občanská 
poradna Nymburk ve spolupráci s městy Milovice, Městec Králové a Poděbrady 
realizovala na území těchto měst regionální programy prevence kriminality 
podpořené v rámci Krajského programu prevence kriminality Středočeského kraje 
v roce 2009. Kromě toho se Občanská poradna více věnovala lektorské činnost – 
besedy na základních a středních školách na témata z oblasti prevence kriminality, 
školení pro pracovníky orgánů Policie ČR, pracovníky středisek Probační a mediační 
služby ČR, sociálních odborů,  neziskových organizací atd. 
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 ZÁMĚRY A PLÁNY PRO ROK 2011 

 

� zabezpečení běžného chodu poradny  
� rozšíření návštěvní doby pro klienty dle potřeby klientů  
� zajištění fungování Centra pro pomoc obětem a Intervenčního centra Nymburk 

a jeho poboček v Milovicích, Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, Kolíně a 

Městci Králové 
� 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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 OBČANSKÁ PORADNA a její rozvoj v roce 2010  
 

 
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. 

 
Služby poskytované v rámci Občanské poradny jsou registrována jako sociální služba 
odborné sociální poradenství , a to dle zákona o sociálních službách.  
 
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, kteří, kteří se dostali do 
nepříznivé sociální situace nebo jim taková hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné 
služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým 
místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Podílí se na činnosti Asociace občanských 
poraden a společně s ní upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy 
a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb ve 
prospěch občanů.  

 
Občanské poradenství je odborné sociální poradenství přispívající k řešení tíživých životních 
situací, které je charakteristické způsobem práce s uživatelem a komplexním přístupem k 
uživateli a jeho situaci. Je založeno na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a 
nezávislosti. Služby jsou poskytovány v široké škále tematických oblastí (viz níže – 14 
oblastí), a to v rámci čtyřech úrovní - informace, rada, aktivní pomoc, asistence. 
 
Cílovou skupinou jsou osoby v krizi na území Středočeského kraje, zejména jeho východní a 
severovýchodní části vymezené okresy Mladá Boleslav, Mělník, Praha východ, Nymburk, 
Kolín a Kutná Hora. Služba je poskytována ambulantně a terénně v městech Nymburk, 
Kolín, Milovice, Čelákovice, Městec Králové a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
Terénním způsobem pak v rámci celého Středočeského kraje. 

 
Za rok 2010 byla služba poskytnuta 1 581 osobám v krizi  při celkem 1 850 
kontaktech/intervencích  (kontaktů je více, neboť někteří klienti za účelem vyřešení své 
situace přichází opakovaně), Za rok 2010 zodpověděla poradna celkem cca 3 400 dotaz ů. 
Meziroční nárůst  počtu klientů (uživatelů služby) oproti roku 2009 je více než 50%, nárůst 
počtu intervencí je necelých 50%. Nejčastější dotazy klientů z celkového výše uvedeného 
počtu se týkaly majetkoprávních vztahů a problematiky dluhů a vyrovnávání závazků, dále 
pak rodinného práva (manželství, rozvody, úprava práv a povinností k dětem, výživné atd.), 
pracovněprávních vztahů (vznik, průběh a ukončování pracovního poměru), bydlení, 
občanského soudního řízení (zejména řízením v prvním stupni, odvolací řízení, insolvenční 
řízení, exekuční řízení a výkon rozhodnutí), oblasti sociální pomoci (dávky státní sociální 
podpory, sociální péče, sociální pojištění), správního řízení aj. Co se týká pohlaví, téměř 75 
% všech klientů tvořily ženy, 17 % muži a zbytek byl tvořen dotazy skupin klientů.  
 
Pomoc klient ům 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.  



7

 Klienti měli možnost poradnu kontaktovat e-mailem, telefonicky, prostřednictvím dopisu 
nebo osobně v kancelářích. V případě potřeby byly služby poskytovány i v terénu na 

místě dle dohody s klientem. 
 
Činnost OP v roce 2010 zajišťovali 4 pracovníci (sociální pracovníci) , kteří se věnovali 
přímému poradenství občanům. Kromě toho měla občanská poradna k dispozici právníka , 
který zaštiťoval věcnou správnost poskytovaných informací a poskytoval poradně konzultace 
v oblasti složitějších případů. 

 
V roce 2010 probíhalo rovněž další vzd ělávání pracovník ů OP Nymburk, a to v souladu 
s požadavky zákona o sociálních službách. 
 
  

 

CENTRUM PRO POMOC OBĚTEM a 
INTERVENČNÍ CENTRUM NYMBURK v roce 2010 

 
Od ledna do října 2010 byla v Centru pro pomoc obětem poskytována pomoc osobám 
ohroženým násilím a trestnou činností a obětem násilí a trestných činů služby. Jednalo se o 
2 sociální služby – odborné sociální poradenství pro oběti trestných činů a intervenční 
centrum pro osoby ohrožené domácím násilím.  
 
S účinností od 1. 11. 2010 došlo k rozdělení Centra pro pomoc obětem a vzniku 
Intervenčního centra Nymburk. V rámci Centra pro pomoc ob ětem  je tedy pomoc nadále 
poskytována jen obětem trestných činů, svědkům trestných činů a osobám ohroženým 
trestnou činností. Interven ční centrum Nymburk  nadále poskytuje pomoc osobám 
ohroženým domácím násilím. Intervenční centrum má stejně jako Centrum pro pomoc 
obětem pobočky v Nymburce, Milovicích, Kolíně a v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.  
Služby jsou poskytována na území Středočeského kraje, zejména pak v jeho východní a 
severovýchodní části – území bývalých okresů Kolín, Kutná Hora, M ělník, Mladá Boleslav, 
Nymburk, Praha východ . 
 
Služby jsou poskytovány ambulantn ě i terénn ě. Jedná se o následující činnosti: 

- psychologické poradenství 
- právní poradenství 
- sociálně právní poradenství v nejrůznějších právních oblastech 
- aktivní pomoc při sestavování dokumentů 
- doprovod na jednání s úřady, k lékaři, na policii, k soudu apod. 
- vyjednávání s dalšími stranami 
- zprostředkování kontaktů na organizace návazné péče dle potřeby klientů 

(poradenské, právní, zdravotní nebo psychologické povahy) 
 
V rámci Interven čního centra Nymburk  jsou na základě §60a zákona č.108/2006 Sb., o 
sociálních službách poskytovány dále tyto služby: 

- sociálně terapeutická činnost 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 
- krizová intervence včetně telefonické krizové intervence 
- základní a odborné sociální poradenství 

 
Intervenční centrum Nymburk koordinuje spolupráci a vzájemnou informovanost mezi 
poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány Policie České republiky a obecní policie, 
orgány sociálně právní ochrany dětí, obcemi a dalšími organizacemi a institucemi v daném 
regionu (Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha venkov Východ a 
Praha venkov Jih).  
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 V roce 2010 proběhlo celkem 5 setkání v rámci interdisciplinární spolupráce  (Praha 
východ a okolí, Kolín a okolí, Poděbrady a okolí, Městec Králové a okolí, Milovice a 

Lysá nad Labem a okolí). 
 
V rámci posílení spolupráce s Policií ČR byla v říjnu 2010 uzavřena smlouva o partnerské 
spolupráci  mezi Krajským ředitelstvím Policie ČR Středočeského kraje – Územním odborem 
Nymburk a Intervenčním centrem Nymburk.  
 
V roce 2010 realizaci obou výše uvedených služeb zajišťovaly 4 sociální pracovníci, z nichž 
jeden zároveň pracoval jako vedoucí. Všichni pracovníci splňují odbornou způsobilost pro 
výkon činnosti sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Externě spolupracujeme s psychologem, který poskytuje odborné psychologické 
poradenství. Metodická podpora, supervize a další interní vzdělávání je zajištěno ředitelkou 
Občanské poradny Nymburk a externím supervizorem.  

 
Za rok 2010 byla pomoc  poskytnuta celkem 266 obětem domácího násilí nebo osobám 
ohroženým domácím násilím , kterým bylo poskytnuto celkem 457 intervencí . Dalších 767 
konzultací v zájmu osob ohrožených domácím násilím pak proběhlo s dalšími 
spolupracujícími orgány – 30% orgány policie, 23% města a obce, 26% návazné NNO, 8% 
soudy). Struktura klientů dle pohlaví: 93,5% žen, 6,5% mužů.  
V roce 2010 jsme zaměřili více na poskytování terénní formy služby a zintenzivnění 
spolupráce s Policií ČR a sociálními odbory, čímž sice meziročně v porovnání s rokem 2009 
mírně klesl počet osob, kterým jsme mohli pomoci, zvýšila se však kvalita služby i se výrazně 
zlepšila spolupráce s orgány policie a orgány sociálně právní ochrany dětí.  
 
Nejčastější dotazy se týkaly rodiny a partnerských vztahů (konkrétně problematiky rozvodů, 
nesezdaného soužití, úpravy práv a povinností k nezletilým dětem), občanského soudního 
řízení, majetkových vztahů (zejména vypořádání společného jmění manželů) a náhrady 
škody, finanční a rozpočtové problematiky, bydlení a trestního práva (hmotného i 
procesního).  
 
Počet vykázání za období od 1.1.2010 do 31.12.2010: 29 
 
Osoba ohrožená domácím násilím – 29x žena, osoba vykázaná – 29x muž 
Počet dětí přítomných domácímu násilí – 31 nezletilých dětí  
 
 
 
 

DALŠÍ AKTIVITY organizace v roce 2010 
 
Kromě výše popsaných aktivit se pracovníci OP Nymburk věnovali školícím aktivitám , 
organizováním besed  pro veřejnost a sociálně vyloučené skupiny obyvatel, aktivn ě 
vystupují v roli přednášejících na konferencích a worshopech  atd.  

 
V roce 2010 pracovníci OP Nymburk organizovali besedy či přednášky  na téma: násilí 
v rodině a ve vztazích (ZŠ Městec Králové, organizace sdružující seniory, mateřská centra), 
prevence kriminality pro seniory (Poděbrady, Městec Králové, Lysá nad Labem), finanční 
gramotnost (NNO, ZŠ Milovice, ZŠ Městec Králové), dále na témata z oblasti prevence 
kriminality – šikana, vězeňství, sekty, alkohol a jiné drogy aj. (ZŠ Milovice, ZŠ Městec 
Králové, ZŠ Městec Králové).  

 
Pracovníci OP Nymburk se dále průběžně účastní komunitního plánování obcí i 
komunitního plánování na krajské úrovni v rámci St ředočeského kraje .  
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OP Nymburk dále umožňuje praxe a odborné stáže  studentům odborných škol i 

pracovníkům z jiných organizací. V roce 2010 jsme na základě spolupráce se Střední 
zdravotnickou školou v Nymburce umožňovali průběžnou pravidelnou praxi studentům 
posledního ročníku oboru pečovatelství.   

 
OP Nymburk je aktivním členem Asociace ob čanských 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. Dále jsme členem Výboru pro 
prevence domácího násilí p ři Radě vlády pro rovné p říležitostí muž ů a žen.  

 
 
 

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI A PARTNERY 
 
Státní správa a samospráva 
 
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Městský úřad města Nymburk, Městský 
úřad Milovice, Městský úřad Lysá nad Labem, Městský úřad Kolín, Městský úřad Poděbrady, 
Městský úřad Městec Králové, Městský úřad Čelákovice, Městský úřad Český Brod, Městský 
úřad Říčany, Magistrát města Mladá Boleslav, Městský úřad Čáslav, Městský úřad 
Neratovice, Městský úřad ....  

- spolupráce zejména na úrovni odborů – vzájemná výměna informací, spolupráce při 
řešení situací klientů, participace na komunitním plánováním, interdisciplinární 
spolupráce aj. 

 
Úřad práce Nymburk – spolupráce s kontrolním, právním  a poradenským oddělením při 
řešení pracovně-právních sporů klientů, vzájemná výměna informací 
 
Středočeský kraj  –  spolupráce v oblasti komunitního plánování, při zpracovávání analýz 
atd. 
 
Probační a mediační služba ČR – střediska Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín, Kutná Hora – 
spolupráce při řešení problémů klientů, interdisciplinární spolupráce 
 
Věznice Jiřice a Světlá nad Sázavou – spolupráce při řešení problémů klientů, předávání 
informací, přednášková činnost 
 
orgány Policie ČR na území Středočeského kraje, zejm. v jeho východní a severovýchodní 
části (územní odbory, obvodní oddělení, SKPV aj.) 

- spolupráce při řešení problémů klientů, předávání informací obětem (především 
domácího násilí), organizace školení a výměna informací 

 
Nestátní neziskové organizace 
 
další občanské poradny v ČR – OP Beroun, OP Čáslav, OP Jihlava aj. 
o.s. Semiramis, o.s. Prostor , o.s. Povídej (Kutná Hora), o.s. Rozum a cit, Fond ohrožených 
dětí, Nadace Naše dítě, Centrum krizové intervence Praha, Fokus Kolín aj. 
Asociace občanských poraden – výměna informací, projekty, spolupráce při řešení problémů 
klientů, připomínkování zákonů, kvalita poskytování služeb aj. 
mateřská centra – realizace besed, výměna informací 
Intervenční centrum Praha 
a další organizace ... 
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 PODĚKOVÁNÍ 

 

Našim dárc ům: 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
Středočeskému kraji 
Asociaci občanských poraden 
Městu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Městu Čelákovice 
Městu Milovice 
Městu Kolín 
BEZKu 

za finan ční podporu formou dotací, grant ů a darů 

 

 

Našim partner ům a spolupracovník ům: 

Městskému úřadu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 
Městskému úřadu v Milovicích 
Městskému úřadu v Kolíně 
Městskému úřadu v Neratovicích 
Městskému úřadu v Poděbradech 
Městskému úřadu v Nymburce 
Městskému úřadu v Městci Králové 
pracovníkům středisek Probační a mediační služby ČR Nymburk, Kolín, Kutná 
Hora a Mladá Boleslav 
Mgr. Lence Lesařové, pedagožce věznice Jiřice 
Mgr. Katce Malé, ředitelce o.s. Mosty – sociálně psychologického centra 
Mgr. Františku Valešovi, právníku Českého helsinského výboru 
pracovníkům všech občanských poraden AOP 
koordinačnímu centru Asociace občanských poraden 
Mgr. Petru Hrubému, 
 

 
a mnohým dalším za neocenitelnou pomoc a spolupráci
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 STAV NÁKLAD Ů A VÝNOSŮ ZA ROK 2010 
(v Kč, zaokrouhleno na celé tisíce) 

 
 
 

VÝNOSY  
 

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 163 000,00 

Ostatní výnosy celkem 14 000,00 

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem 

0 

Přijaté příspěvky celkem 74 000,00 

Provozní dotace celkem  2 592 000,00 

  

VÝNOSY CELKEM 2 843 000,00 

 

 

 

NÁKLADY  
 

Spotřebované nákupy celkem 74 000,00 

Služby celkem 513 000,00 

Osobní náklady celkem 2 207 000,00 

Daně a poplatky celkem 0 

Ostatní náklady celkem 7 000,00 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem 

4 000,00 

Poskytnuté příspěvky 25 000,00 

Daň z příjmů celkem 0 

NÁKLADY CELKEM 2 830 000,00 

  

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED 

ZDANĚNÍM 

13 000,00 
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 STAV AKTIV A PASIV ZA ROK 2010 
(v Kč, zaokrouhleno na celé tisíce)  

 

 

AKTIVA  
Stav k  prvnímu dni 

účetního období 
Stav k  poslednímu 

dni ú četního 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 356 000,00 442 000,00 

Zásoby celkem 0 0 

Pohledávky celkem 5 000,00 0 

Krátkodobý finanční majetek celkem 351 000,00 442 000,00 

Jiná aktivita celkem (příjmy příštích 
období) 

0 0 

   

AKTIVA CELKEM 356 000,00 442 000,00 

   

 

PASIVA  

 
 

Vlastní zdroje celkem  -82 000,00 - 44 000,00 

Jmění celkem -92 000,00 0 

Výsledek hospodaření celkem 10 000,00 -44 000,00 

   

Cizí zdroje celkem  438 000,00 486 000,00 

Rezervy celkem 0 0 

Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

Krátkodobé závazky celkem 438 000,00 486 000,00 

Jiná pasiva celkem   

   

PASIVA CELKEM 356 000,00  442 000,00 
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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 

info@opnymburk.cz, info@pomocobetem.cz  
 

http://www.opnymburk.cz 
http://www.pomocobetem.cz 

http://www.obcanskeporadny.cz 
 

statut. zástupce: Veronika Pačesová, DiS. 
 

bankovní spojení: 
Poštovní spořitelna 

č.ú.: 193160376/0300 
 


