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1. Údaje o zařízení: 

Občanská poradna je zřízena jako jedno ze středisek Jihočeské rozvojové o.p.s. a sídlí na 
adrese Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice. Od roku 2006 je řádným členem 
Asociace občanských poraden.  
Občanská poradna Riegrova 51 má prostory ve 4. patře. Klientům a zájemcům o službu je 
k dispozici: čekárna s volně dostupným počítačem a připojením k internetu a konzultační 
místnost, která nabízí bezpečné a důvěrné prostředí.  
Občanská poradna KC Máj využívá zázemí kanceláří (čekárna, WC, kuchyňka) a 1 kancelář, 
která zaručuje důvěrné prostředí.  
 

2. Místa poskytování odborného sociálního poradenství: 

 
A. RIEGROVA 51, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
B. ANTONÍNA BARCALA 404/38, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE (KOMUNITNÍ 

CENTRUM MÁJ)   
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3. konzultační hodiny 

Konzultační hodiny Občanské poradny, RIEGROVA 51 a KC MÁJ: 

 
KONZULTAČNÍ HODINY 

PONDĚLÍ 

9: 00 - 13:00 14:00 -18:00 

Osobní poradenství: Osobní poradenství: 

Objednaní klienti Zájemci o službu, neobjednaní klienti 

4 konzultace, které začínají  4 osobní konzultace, které začínají  

v 9, 10, 11 a 12 hod. v 14, 15, 16 a 17 hod. 

  Telefonické konzultace: 

  Poradce od 14 hod přijímá dotazy 

  na telefonu, jakmile je kapacita 4 dotazů  

  naplněna, konzultace jsou zrušeny 

  Pozor, rezervace konzultací je možná od 12:30 hod. 

Zájemci o registraci mohou přijít od 9: 00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00 

ÚTERÝ 

8:00 - 12:00 

Pouze dluhové poradenství  

Osobní poradenství: 

Objednaní klienti v KC Máj 

4 konzultace, které začínají 

v 8, 9, 10 a 11 hod.) 

STŘEDA 

8:00 - 12:00 12:00 - 16:00 

Osobní poradenství: Osobní poradenství: 

Zájemci o službu, neobjednaní klienti Objednaní klienti 

4 osobní konzultace, které začínají 4 konzultace, které začínají  

v 8, 9, 10 a 11 hod. v 12, 13, 14 a 15 hod. 

Telefonické konzultace   

(Poradce od 14 hod přijímá dotazy   

na telefonu, jakmile je kapacita 4 dotazů    

naplněna, konzultace jsou zrušeny   

Pozor, rezervace konzultací je možná od 7:50 hod.   

Zájemci o registraci mohou přijít od 8:00 do 16:00 

ČTVRTEK 

8:00 - 12:00  13:00 - 17:00 

Osobní poradenství: Osobní poradenství: 

Klienti Klienti 

4 konzultace, které začínají  4 konzultace, které začínají  

V 8, 9, 10, 11 hod. v 13, 14, 15 a 16 hod. 

Zájemci o registraci mohou přijít od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 
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4. Důležité informace pro OBJEDNÁVÁNÍ 

 
 Objednáni mohou být jen klienti, tedy Ti, co již na konzultaci byli a mají přidělené 

klientské číslo, nebo registrovaný klienti, kteří vyplnili spolu s poradce registrační 
formulář. Na konzultaci je potřeba přijít včas. Pokud se klient nedostaví včas, poradce 
čeká 15 minut a pak přijme jiného zájemce o službu či klienta, který není objednán. 
V případě, že se klient z konzultace neomluví, ztrácí možnost se příště objednat.  

 Zájemce o službu je člověk, který do poradny přichází poprvé a nemá přidělené 
klientské číslo. Zájemce se z důvodu zachování anonymity nemůže na konzultaci 
objednat (s výjimkou osob se zdravotním znevýhodněním či osob starších 65 let).  

 Registrovaný klient je osoba, která se dostavila do Občanské poradny a z důvodu 
naplněné kapacity nemohla službu poradny využít. Poradce s ní vyplní registrační 
formulář, na základě kterého obdrží klientské číslo a objedná se na konkrétní den a 
hodinu.  

 Délka 1 konzultace je stanovena na 45 minut, poslední konzultace začíná nejpozději 
v 16:15 (nebo v 15:15). Kapacita jednoho úseku (dopolední nebo odpolední) je 4 
konzultace. 

 V úsecích pro zájemce o službu jsou konzultace rozdány mezi první 4 příchozí, a to dle 
pořadí jejich příchodu (první příchozí, má první konzultaci atd.).  
V pondělí začíná první konzultace pro zájemce o službu ve 14:00hod., ale z důvodu 
polední pauzy se pořadové lístky s hodinou konzultace rozdávají ve chvíli, kdy se sejdou 
první 4 příchozí nebo nejpozději ve 12:30hod. Ve středu je možné konzultaci rezervovat 
v 7:50hod.  

 

5. Základní prohlášení  

Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. je: 
1) pomoc klientům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech 
2) podpora každého člověka, který je v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková 
situace hrozí a neví jakým způsobem tuto situaci řešit. 
3) podpora samostatnosti a nezávislosti klienta při hledání i vlastním řešení jeho situace 
Toto poslání naplňuje poskytováním emoční podpory, informací, rad, aktivní pomoci i 
prostřednictvím sítě dostupných služeb. 
  
Poznámka: 
Nepříznivá sociální situace – může být nejčastěji spojená s problematikou: 

 dluhovou 
 rodinnou (rozvod, rozchod, nehrazení výživného…) 
 majetkoprávní (spory o majetek –SJM, podílové vlastnictví, darování, věcná 

břemena….) 
 spotřebitelskou (neumožnění reklamovat zboží, spotřebitelské úvěry v rozporu 

s platnou legislativou….) 
 bytovou (ztráta bydlení, neshody mezi nájemcem a pronajímatelem (podnájemcem), 

spory kolem kauce, spory o nájemné atd.) 

 pracovně-právní (neplatné ukončení pracovního poměru, spory mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem, šikana na pracovišti, spory o náhradu škody 
atd.) 

 diskriminace či porušování lidských práv 

 mezilidských vztahů (sousedské spory ale i jiné spory) 

 trestní (domácí násilí, oběti trestné činnosti atd.) 
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Cíle občanské poradny 
Cílem občanské poradny je klient, který:  

 se lépe orientuje ve své situaci; 
 zná svá práva a povinnosti; 
 je informován o možnostech řešení; 
 umí vyjádřit své potřeby a přání 

 
Rozvojové cíle: 
Občanská poradna každoročně vypracovává rozvojové cíle, které jsou pro každý rok jiné. 
Jejich úkolem je rozvoj služeb občanské poradny. Vždy jsou přílohou tohoto standardu a jsou 
zveřejňovány na webových stránkách OP. 
 
Zásady občanské poradny 
Občanská poradna poskytuje ambulantní sociální službu sociálního poradenství podle §37 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě těchto principů: 

 bezplatnost (klient nebude za službu nic hradit) 
 anonymita a důvěrnost (poradci zachovávají mlčenlivost, neuchovávají osobní údaje 

a záznamy vedou anonymně) 
 respekt (nehodnotící postoj ke klientovi jeho situaci a jeho názorům) 
 individuální přístup (poradci pracují v souladu s potřebami klienta) 

 
Cílová skupina 
Na občanskou poradnu se může obrátit každý člověk, který potřebuje informace o tom, jaké 
má práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných službách. 
 
Poznámka: 
Občanská poradna se zaměřuje především na osoby, které mohou nebo jsou znevýhodněny 
z důvodu: obtížné životní situace, věku nepříznivého zdravotního stavu (tělesného, 
smyslového či kombinovaného) anebo sociálního prostředí ve kterém žijí. 
 
Věková struktura cílové skupiny: bez omezení věku 
Poznámka: 
Tato kategorie „bez omezení věku“ je chápána široce. Je potřeba ovšem zmínit, že občanská 
poradna může pomoci zákonnému zástupci řešit problém jeho dítěte, nikoli, že poskytujeme 
poradenství dětem.  
Pokud se na občanského poradce obrátí nezletilý v krizové životní situaci, pracovník 
občanské poradny přivolá pracovníka střediska NAPROTI RODINĚ, který nabídne pomoc a 
podporu ohroženému dítěti.  
V praxi se s případy, kdy se na nás obrací děti, nesetkáváme. Kategorie „bez omezení věku“ 
je zde použita záměrně, aby nikoho předem neznevýhodnila v přístupu ke službě.  
 
 

6. Přerušení služby 

Občanská poradna může dočasně přerušit poskytování služby v případech, kdy: 
klient je pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek a není schopen komunikace na úrovni 
potřebné k využití služby; 
klient se chová agresivně a svým chováním ohrožuje pracovníky poradny nebo jiné klienty 
(ničí vybavení, slovně napadá jiného klienta či pracovníky poradny, deklaruje záměr fyzicky 
napadnout ostatní, křičí, verbální i neverbální projevy agrese, útočný postoj, pracovník má 
subjektivní pocit přímého ohrožení) 
klient se chová diskriminačně (slovně napadá jiné klienty nebo pracovníky z řad menšin, 
pohlaví či z jiných diskriminačních důvodů, vyjadřuje se vulgárně).  
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dále se jedná o případy, kdy klient požaduje službu mimo zaměření poradny (např. poradit 
v záležitostech obchodního práva). Tato pravidla jsou zveřejněna na webu poradny, 
v manuálu: Informace o Občanské poradně (viz standard 11 – 13) a letáku OP (přílohou 
tohoto standardu). 
Pokud pominou důvody, pro které je poskytnutí služby dočasně přerušeno, může se klient 
znovu na poradnu obrátit 
 

7. Odmítnutí zájemce o službu 

 
Odmítnout zájemce o službu nebo klienta může občanská poradna, pokud: 
neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá;  
nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá. 
 

8. Kapacita služby:  

Týdenní kapacita Riegrova 51:  
osobní konzultace: 24 (z tohoto je 1 vyhrazena pro právní poradenství) 
telefonické konzultace: 8  
emailové poradenství: 2 dotazy 
Celková kapacita: 34 
 
Týdenní kapacita Komunitní centrum MÁJ 
Osobní konzultace: 4 
Celková kapacita: 4 
 
Celková kapacita Občanské poradny: 38 konzultací.  
 

9. Druh poskytovaných služeb 

Občanská poradna poskytuje ambulantní sociální službu odborného sociálního 
poradenství podle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rozsahu těchto 
úkonů (v souladu s Vyhláškou 505/2006 Sb.): 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkováním navazujících 
služeb; 
Občanská poradna usiluje o to, aby klient užíval nejvhodnější navazující služby dle typu 
situace, ve které se nalézá. Ke zprostředkování kontaktu dochází v případech, kdy jsou 
k řešení nezbytné či vhodné služby, které občanská poradny neposkytuje a v situacích, kde 
je z jiných důvodů vhodnější využití jiné služby (dopravní obslužnost, vyšší míra specializace 
na danou problematiku atd.), či si to z jiných důvodů klient přeje. 
Sociálně terapeutické činnosti:  
poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech: státní sociální podpory, 
pomoci hmotné nouzi, nemocenského pojištění, důchodového pojištění, dávek, zvláštních 
výhod a podpory osob se zdravotním postižením, příspěvku na péči a poskytování sociálních 
služeb.  
Poskytnutí poradenství v oblasti práva: pracovně –právních vztahů a zaměstnanosti, bydlení; 
rodiny a partnerských vztahů a náhrada škody, finanční a rozpočtové problematiky; 
zdravotnictví; školství a vzdělávání; ekologie, práva životního prostředí; základů práva ČR, 
právního systému EU, Občanského soudního řízení; veřejné správy; trestního práva; 
ústavního práva.  
  
Pomoc při uplatňování práv, chráněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
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Pomoc občanské poradny nespočítá pouze v analýze situace klienta a poskytnutí informací o 
možnostech řešení situace, ale též v organizační pomoci, pokud ji klient potřebuje k naplnění 
individuálního plánu. Poradce může s klientem sestavit písemný plán, který individuální plán 
bude naplňován.  
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředí 
Poradce občanské poradny poskytuje klientovi takovou míru podpory, která je nezbytná 
k dosažení CÍLE, tak aby byla podpořena samostatnost i schopnost klienta. Poradce 
zkoumá, zda má klient ve svém přirozeném prostředí zdroje pomoci a v případě, že ano, je 
do naplňování individuálního plánu začlenit, tak, aby nevznikala závislost na službě.  
 

10. Úrovně služby 

Občanská poradna poskytuje tři úrovně služeb: 
Služba odborného sociálního poradenství je poskytována ve třech praktických úrovních a 
zahrnuje: 
Informace: poskytování přesných a věcně správných informací ústní nebo písemnou 
formou (znění zákonů, právní úpravy, kontakty na instituce apod.). 
Rady: poskytování cílené rady na zakázku klienta, strategie postupu, rozbor a nabídka 
alternativ pro řešení situace. 
Aktivní pomoc: praktická pomoc při vyplňování formulářů, při psaní dopisů a podání, 
vysvětlování obsahu dokumentů, pomoc s výpočty či při telefonickém vyjednávání 
s protistranou v zájmu klienta.  

11. Způsob poskytování služeb 

Občanská poradna poskytuje své služby převážně v rámci osobní návštěvy klienta v poradně 
formou poradenského rozhovoru (vedeného sociálním pracovníkem či právníkem), dále 
prostřednictvím telefonického rozhovoru na mobilní či pevnou linku. Občanská poradna 
poskytuje poradenství mimo své sídlo ve zcela výjimečných případech. Zájemce o službu se 
nemůže na konzultaci objednat.  
Služby jsou klientům poskytovány na základě ústní dohody, nesepisuje se žádná zvláštní 
písemná smlouva. Ohledně informací, které poradce od klienta získá, zachovává občanská 
poradna naprostou diskrétnost. Klient má možnost zůstat v anonymitě.  
 

12. Poradenství je poskytováno ve více oblastech 

Oblasti, ve kterých poradna působí, jsou vyjednány v rámci klasifikace informačního systému 
Asociace občanských poraden a jsou uvedeny v tabulce níže. Mimo to má poradna 
propracovaný systém odkazování na ostatní poskytovatele sociálních služeb a jiné 
organizace, takže se klient může dozvědět o dostupných službách, které by mohl využít. 
Jedná se zejména o tyto oblasti:  

1 Finanční a rozpočtová problematika – problematika zadlužování občanů)  

2 

Pracovně právní vztahy a zaměstnanost (pracovní smlouvy a dohody, 
ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnance a 
zaměstnavatele…) 

3 
Majetkoprávní vztahy a náhrada škody (nabývání vlastnictví, 
spoluvlastnictví, dědění, náhrada škody, darování…) 

4 Rodina a mezilidské vztahy 

5 Bydlení 

6 Ochrana spotřebitele  

7 Sociální pomoc 

8 Diskriminace a porušování lidských práva  

9 Ostatní (zdravotnictví, sociální zabezpečení, školství…)  
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13. Metody práce s klientem poradny  

Práce s klientem se řídí Standardy kvality sociálních služeb, dále je v souladu s metodikami 
Asociace občanských poraden (Chartou občanských poraden a Etickým kodexem občanských 
poradců, které jsou uveřejněny na www.obcanskeporadny.cz) a dalšími vnitřními směrnicemi 
poradny. Poskytování odborného sociálního poradenství v rámci občanské poradny má 
charakter poradenského rozhovoru na základě „Eganova modelu práce s klientem“. Poradce 
je vyškolený sociální pracovník, který splňuje kvalifikační předpoklady stanovené zákonem o 
sociálních službách. Poradce realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho 
kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi. Poradce se po celou dobu svého 
působení v poradně dále vzdělává. Při poskytování služby je respektována vůle klientů při 
řešení vlastní situace. Klient má možnost měnit své osobní cíle. 
Klient má v rámci jedné návštěvy právo na 45 minut konzultace. Dle situace je pak zakázka 
klienta buď zodpovězena již při první konzultaci, nebo je sjednán termín další konzultace. 
Počet následných konzultací zcela závisí na potřebách klienta. Ze strany poradny není počet 
konzultací omezen.  
 

14 Práce se zájemcem o službu a s klientem v občanském poradenství 

 Přijímací proces: 
Před samotným rozhovorem probíhá přijímací proces. Poradce zájemce o službu přivítá, 
vyjasní svou úlohu, aktivně informuje o nabídce a možnostech služby a stručně popíše principy 
služby. Informace jsou poskytovány tak, aby zájemce informacím porozuměl a aby se mohl 
rozhodnout, zda služby využije či nikoliv. 

 Poradenský rozhovor: 
Pokud se zájemce rozhodne službu občanské poradny využít, dojde mezi ním a poradcem k 
uzavření ústní dohody o poskytnutí služby. Klient může dohodu vypovědět bez udání důvodu 
a poradce toto právo plně respektuje. Každý rozhovor má svůj proces, jednotlivé fáze a obsah. 
Obsah rozhovoru, na rozdíl od jeho fází, řídí klient. Klient určuje, o čem se bude hovořit a jaká 
rozhodnutí se přijmou. 

 Cíl poradenského rozhovoru: 
Pomoc klientům zvládat problémy tak, aby byli schopni udělat pro sebe vše potřebné, a to za 
využití všech svých vědomostí a schopností. Podpora má směřovat k tomu, aby byli klienti 
lépe připraveni zvládnout co nejefektivněji svoji situaci.  Účelem tedy není říci, co mají v dané 
situaci dělat, ale podnítit je k tomu, aby sami podnikli účelné kroky vedoucí k řešení. Ve 
složitějších případech, se souhlasem klienta, může poradce případ konzultovat s externími 
specialisty nebo s právním konzultantem. Jestliže problematika přesahuje rámec možností 
poskytované sociální služby, může být klient odkázán na jinou organizaci. O této možnosti 
poradna vyjednává pouze s předchozím výslovným souhlasem klienta. Jedná se např. o 
doporučení odborné pomoci (jiné specializované zařízení). 
 
 
Zpracovala:  Mgr. Miloslava Hanousková  
Datum:  28. 6. 2016 
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