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Bezplatná právní poradna

www.icos.krumlov.cz
www.jr-spolecnost.cz

Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov

REALIZÁTOR PROJEKTU

B. Smetany 34, 371 01 České Budějovice

Občanská poradna

Máte pocit, že jste se stal/a obětí
diskriminace nebo vám byla
jinak porušena vaše
základní lidská práva?

ICOS ČESKÝ KRUMLOV
Informační centrum občanského sektoru, o.s.
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
- projektové pracoviště ICOS

Pomůžeme vám!
Bezplatná právní poradna v Českém Krumlově
a občanská poradna v Českých Budějovicích
vám kromě svých běžných poradenských
služeb nabízejí pomocnou ruku i při řešení
diskriminačních a lidskoprávních kauz.

V rámci projektu
„Máte právo na svá práva“
vám nabízíme:

MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA
Náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
www.icos.krumlov.cz
www.css.krumlov.cz

PARTNER PROJEKTU
OBČANSKÁ PORADNA
PŘI JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ, O.P.S

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

ZDARMA
• PRÁVNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY
• ZASTUPOVÁNÍ KLIENTA PŘI
ŘEŠENÍ DISKRIMINAČNÍCH A
LIDSKOPRÁVNÍCH KAUZ
- při jednání s protistranou
(mimosoudním vyrovnání)
- v opodstatněných případech
i zastupování u soudu

B. Smetany 34
371 01 České Budějovice
tel. 387 222 838
e-mail: poradna@jr-spolecnost.cz
www.jr-spolecnost.cz

v diskriminačních
a lidskoprávních případech
i ZASTUPOVÁNÍ
pro občany jižních Čech

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finanančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Na financování poraden se podílí také
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci Finanančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Diskriminační a lidskoprávní kauzy jsou řešeny
v součinnosti se specializovanými advokáty.
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Náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov

B. Smetany 34
371 01 České Budějovice

Bezplatná právní poradna
Český Krumlov

Občanská poradna
České Budějovice

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Český Krumlov

OBČANSKÁ PORADNA
České Budějovice

Klientské hodiny
Pondělí:
9.00 - 12.00 pro neobjednané klienty
13.00 - 17.00 pro objednané klienty

Konzultační hodiny
Pondělí:
9.00 - 13.00 objednaní klienti
14.00 - 18.00 zájemci o službu, neobjednaní klienti

Středa:
9.00 - 12.00 pro objednané klienty
13.00 - 17.00 pro neobjednané klienty

Úterý:
8.00 - 12.00 emailové dotazy

Doporučujeme se předem objednat.

Středa a čtvrtek:
8.00 - 12.00 zájemci o službu, neobjednaní klienti
13.00 - 17.00 objednaní klienti

(telefonicky, e-mailem možno i mimo uvedenou provozní dobu
v další všední dny mezi 9.00 a 16.00 h., nebo osobně
v sídle centra v uvedených provozních hodinách)
Ostatní dny jsou vyčleněny pro e-mailové konzultace,
jednání s právníky a další agendu poradny.

Pátek:
8.00 - 12.00 telefonické konzultace

Kontakty
Centrum sociálních služeb
projektové pracoviště ICOS
Náměstí Svornosti č.p. 2
(1. patro nad Infocentrem)
381 01 Český Krumlov

Kontakty
Občanská poradna
při Jihočeské rozvojové o.p.s.
B. Smetany 34
370 01 České Budějovice

Kontaktní osoba: Bc. Tereza Lysoňková
mobil: 774 110 124
tel., fax: 380 727 600
pravni.poradenstvi@krumlov.cz
Využít můžete také internetovou poradnu
www.css.krumlov.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Miloslava Hanousková
mobil: 724 748 399
tel.: 387 222 838
poradna@jr-spolecnost.cz
www.jr-spolecnost.cz

Poradny nabízejí poradenský
servis zejména v následujících
oblastech:
- pracovní právo - občanské právo
- rodinné právo - správní právo
- sociální systém - spotřebitelská problematika
- diskriminace a lidská práva

KDO MŮŽE SLUŽEB VYUŽÍT?
Služby jsou určeny pro osoby v nepříznivé
sociální situaci na Českokrumlovsku
a Českobudějovicku.

V rámci projektu
„Máte právo na svá práva“
poskytujeme navíc ZDARMA služby
VŠEM OBČANŮM JIHOČESKÉHO KRAJE,
kteří se cítí být diskriminování nebo,
jejichž lidská práva byla porušena.

Využít můžete také
internetovou poradnu na:

www.diskriminace.krumlov.cz
internetová poradna je přístupná i ze stránek
www.css.krumlov.cz a www.jr-spolecnost.cz
a je primárně určena pro diskriminační
a lidskoprávní problematiku.
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