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 Vážení přátelé, 
 
 Občanské poradenské středisko, obecně prospěšná společnost, vzniklo v únoru roku 
1999 s cílem poskytovat obecně prospěšné služby v oblasti poradenství pro neziskové organizace, 
prevence kriminality a dalších aktuálních problémů společnosti. 
 Díky oboustranně výhodné spolupráci s Informačním centrem neziskových organizací,  
o. p. s. jsme nastartovali vzdělávací program pro pracovníky neziskových organizací . I přes 
chronický nedostatek financí a vybavení se nám podařilo jako prvním v novodobé historii králo-
véhradeckého regionu zmapovat činnost NNO a vydat jejich adresář.  
 Ve vypůjčené kanceláři jsme poskytli první právní a účetní konzultace, informace o do-
tačních programech a grantových uzávěrkách. Prostřednictvím námi vytvořených internetových 
stránek byla veřejnost seznamována s děním v místním neziskovém sektoru. 
 V rámci komunitní spolupráce jsme pomohli založit Královéhradeckou koalici nezisko-
vých organizací a za krátké období několika měsíců připravit dokonce dvě regionální konference 
NNO, které přispěly především k vzájemnému seznámení účatníků. 
 Kromě toho jsme ve spolupráci s Úřadem města Hradec Králové uspořádali literární sou-
těž O Cenu Hradeckého Škrabáka. 
 Říká se, že každý začátek je těžký. Rok 1999 byl počáteční rok, kdy jsme veškerou 
činnost střediska realizovali doslova na koleně, díky nadšení spolupracovníků a pomoci mnoha 
přátel. Do roku 2000 vstupujeme s příslibem a vírou, že započaté aktivity nezaniknou a bu-
dou se dále rozvíjet. 
 
 
 

Mgr. Jan Hloušek 
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ČČČČINNOSTINNOSTINNOSTINNOST 

Činnost Občanského poradenského střediska se zaměřovala především na mapování potřeb 
a stavu neziskového sektoru v královéhradeckém regionu a na budování partnerských vztahů 
s místními neziskovými organizacemi a veřejnou správou. Přes ztížené podmínky (společnost 
nedisponovala vlastní kanceláří) se podařilo získat odpovídající postavení a vytvořit okruh spo-
lupracovníků, a to především prostřednictvím osobních kontaktů, odborných konzultací a semi-
nářů. Společnost tak postupně zaplňovala mezery, které bránily úspěšné komunikaci mezi jed-
notlivými sektory i neziskovými organizacemi navzájem.  

Poslání  
 

Občanské poradenské středisko vzniklo se záměrem  
věnovat se veřejně prospěšné činnosti,  

a to především v oblasti poradenství pro neziskové organizace,  
občanského poradenství a prevence kriminality,  

a dalším aktuálním problémům občanské společnosti.  

Projekt Posílení rozvoje občanské společnosti v regionech 
České republiky 
 
Počátky činnosti OPS jsou bezpochyby spojeny s projektem Posílení rozvoje občanské spo-

lečnosti v regionech ČR, jehož řešiteli byli ICN společně s regionálními partnery. Projekt probí-
hal paralelně na dvou pilotních místech - v Českém Krumlově a v Hradci Králové. Podstatnou 
část projektu představovala řada seminářů, zaměřených na dovednosti spojené s praktickým 
chodem neziskové organizace (fundraising, práce s dobrovolníky, public relations, účetnictví) 
a na vytváření komunitní spolupráce. Přínosným a inspirujícím se ukázal přenos zkušeností 
ze zahraničí, především z Velké Británie, zprostředkovaný jednak účastí britských lektorů 
na vzdělávacím bloku, jednak dvěma stážemi (v anglickém Suffolku a slovenském Zvolenu), ur-
čenými realizátorům projektu a jejich kolegům z neziskové sféry či veřejné správy. 
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SSSSPOLUPRÁCEPOLUPRÁCEPOLUPRÁCEPOLUPRÁCE    SSSS    PARTNERYPARTNERYPARTNERYPARTNERY 

Regionální pracoviště ICN 
 
Kontinuitou projektu Posílení rozvoje občanské společnosti v regionech ČR, který probíhal 

po celý rok 1999, i díky personálnímu propojení vzniklo silné partnerství mezi OPS a pražským 
Informačním centrem nadací a jiných neziskových organizací, a to především na poli zřízení je-
ho regionální pobočky. Toto pracoviště mělo poskytovat informační a poradenský servis 
pro neziskové organizace, což bylo i jedním z cílů OPS. 

Pobočka byla slavnostně otevřena v březnu 1999 s příslibem zkvalitnění služeb pro místní 
neziskové organizace. 

 
 

Den neziskových organizací 
 
Výhodnost vzájemné spolupráce se prokázala při společné koordinaci regionální části únoro-

vé kampaně „30 dní pro občanský sektor“, jehož je ICN pořadatelem a donorem. Především 
hlavní akce kampaně - Den neziskových organizací - celodenní akce, která se skládala ze tří čás-
tí: Výstavy neziskových organizací (70 vystavovatelů), Regionální konference neziskových organizací a Plesu 
neziskových organizací (zisk ze vstupného ve výši cca 14 tis. korun byl věnován na rozvoj dětské 
onkologie v Hradci Králové) s cílem zviditelnit neziskové organizace v regionu a podpořit jejich 
vzájemné seznámení, spojila dočasně záměry obou organizací. Z této akce OPS vydalo Sborník 
ze Dne neziskových organizací, který obsahuje jádro diskusních příspěvků z Konference a pro-
fily vystavovatelů s obrazovou dokumentací.  

Adresář neziskových organizací 
 
Výsledkem mapování stavu neziskového sektoru v regionu se stalo vydání Adresáře ne-

ziskových organizací z regionu Hradec Králové v srpnu 1999. Adresář obsahuje celkem 225 
záznamů neziskových organizací (kontaktní údaje, popis činnosti, uskutečněné akce), je opat-
řen oborovým, jmenným a územním rejstříkem. Na náklady spojené se shromážděním údajů, 
jejich zpracováním a tiskem poskytla Nadace ICN finanční příspěvek, za který na zakázku ob-
držela 400 výtisků. 
 
Vzhledem k tomu, že pracovníci OPS a vedení ICN se v závěru roku 1999 rozešli v názo-

rech na způsob a metodu vlastní práce, došlo k ochlazení vztahů a k odklonu charakteru čin-
nosti obou partnerů. 
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RRRREGIONÁLNÍEGIONÁLNÍEGIONÁLNÍEGIONÁLNÍ    SPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCESPOLUPRÁCE 

Královéhradecká koalice neziskových organizací 
 
Působení OPS v oblasti lokální spolupráce nakonec vedla k ustanovení Královéhradecké ko-

alice neziskových organizací, která si klade za cíle: podpořit vzájemné seznámení a kontakty, 
formulovat společné problémy, vytvořit společnou strategii neziskových organizací, zvýšit 
prestiž neziskového sektoru v očích veřejnosti, vytvořit rovnocenného partnera pro jednání 
s veřejnou správou. Koalice sdružovala 12 organizací. 

Jako jeden ze zakládajících členů koalice převzalo OPS roli iniciátora a administrátora 
(společné schůzky, zápisy). 

2. Regionální konference neziskových organizací 
 
Potřeba seznámení a setkání na úrovni kraje vyústila v realizaci 2. regionální konference 

NNO,  na které se sešlo 82 zástupců neziskových organizací. Konference byla věnována přede-
vším problematice regionálních rozvojových strategií a principům předvstupní pomoci Evrop-
ské unie. Na dotazy účastníků odpovídali hosté z Okresního úřadu Hradec Králové a Centra 
pro komunitní práci České Budějovice. Nakonec došlo k volbě zástupce za místní neziskový 
sektor do regionálního Řídícího a monitorovacího výboru. 
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IIIINFORMAČNÍNFORMAČNÍNFORMAČNÍNFORMAČNÍ    AAAA    PORADENSKÉPORADENSKÉPORADENSKÉPORADENSKÉ    SLUŽBYSLUŽBYSLUŽBYSLUŽBY 

Webové stránky neziskových organizací z HK  
 
Za podpory firmy ParCon & Partner se podařilo zřídit vlastní doménu II. řádu pro zveřejňo-

vání akcí neziskového sektoru, aktuálních informací, prezentaci služeb, adresáře neziskových 
organizací apod. a pro umístění vlastních www-stránek neziskových organizací. Stránky, nesou-
cí hlavně informace o probíhající kampani “30 dní pro občanský sektor”, aktuální kalendář akcí 
a zárodek adresáře NNO, zahájily provoz 1. 2. 1999. Na sklonku roku byly doplněny o kom-
pletní adresář, informace o rodící se koalici, zajímavé projekty a další zprávy z regionu. 

Časopis Nezištník  
 
Vzhledem k tomu, že vysoké ceny za připojení k Internetu umožňují navštěvovat webové 

stránky asi jen 20 % neziskových organizací, rozhodlo se OPS doplnit tento informační kanál 
speciálním periodikem. Tak vznikl Nezištník, dvouměsíčník určený  pro navázání komunikace 
a spolupráce mezi NNO a veřejnou správou v regionu Hradec Králové. V roce 1999 vyšla 2 čís-
la, přinášející informace o zajímavých akcích a projektech NNO, pozvánky na semináře, právní 
a ekonomickou poradnu, grantové uzávěrky a názory významných představitelů veřejné správy 
či politiky. 
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PPPPREVENCEREVENCEREVENCEREVENCE    KRIMINALITYKRIMINALITYKRIMINALITYKRIMINALITY 

Literární soutěž O Cenu Hradeckého Škrabáka 
 
 
Jednou z forem prevence kriminality může být i literární soutěž na příhodně zadaná témata. 

Literární projev patří už od dávných dob k nejdůležitějším výpovědím o stavu společnosti a o 
hledání způsobu, jak zjistit příčiny takových jevů. Dosavadní zkušenosti nás totiž poučují o ne-
zbytnosti plastického přizpůsobování obsahu preventivních programů specifickým skupinám, 
např. dětem ve zvláštních školách, kde je experimentování a užívání drog na zcela jiné úrovni než 
v běžné populaci.  

Každý z nás je svobodný jedinec a má právo na svobodnou volbu. I před dítětem často stojí 
těžké rozhodování: jakou cestou se dát, jak uniknout, kde hledat pomoc, kam se obrátit pro radu. 
Literární soutěž jako taková žádné odpovědi neposkytne. Je tu jen pravidlo, že ten, kdo poznal 
radost z tvoření, těšil se z úspěchů a z výsledků své práce, má jen minimální touhy něco ničit. Za-
pojením žáků se soutěž snaží ovlivňovat postoje dětí žádoucím směrem a tím se následně pokou-
ší o změnu chování a hodnotových norem.  

Zamyšlení se nad některými otázkami a vlastní uvědomění jsou asi nejúčinnější formy preven-
ce jakýchkoliv negativních jevů, mnohdy účinnější než zákazy, tresty nebo vysoce erudované 
přednášky a odborné knihy. Proto byla v propozicích soutěže byla nabídnuta možnost zaslat sou-
těžní příspěvek také v romštině, neboť k jedním z cílů soutěže patřilo vedle účelného a efektivní-
ho naplnění volného času dětí a mládeže také zaujmout příslušníky tohoto etnika, umožnit jim 
rozvíjet své jazykové a myšlenkové schopnosti, sebevyjádřit se a uvědomit si tak své postavení 
v rodině, ve škole, mezi přáteli i ve společnosti.  

Celkem se zúčastnilo 35 autorů ve věku od 10 do 15 let, navštěvujících školy v okrese Hradec 
Králové, se 42 příspěvky. Z nejúspěšnějších textů vznikl Sborník příspěvků s názvem Všichni 
jsme přežili, doplněný o adresář organizací zabývajících se touto problematikou sociálně patolo-
gických jevů mládeže. První ročník jako projekt prevence kriminality získal v řádném grantovém 
řízení finanční příspěvek od Úřadu města Hradec Králové a stanovená témata byla předem kon-
zultována s příslušným pracovníkem. Ve tříčlenné porotě zasedli: doc. PhDr. Jan Dvořák, Csc., 
vedoucí katedry bohemistiky VŠPMgr. Miroslava Smolíková, Okresní úřad Hradec Králové, od-
bor kultury, Michael Bronec z nakladatelství Straky na vrbě. Soutěž vyústila slavnostním vyhláše-
ním výsledků, které se uskutečnilo v listopadu 1999 v prostorách Okresního úřadu Hradce Krá-
lové. Při této příležitosti bylo vysloveno přání všech zúčastněných uspořádat soutěž i v příštím 
roce. 
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OOOOHLÉDNUTÍHLÉDNUTÍHLÉDNUTÍHLÉDNUTÍ    AAAA    BUDOUCNOSTBUDOUCNOSTBUDOUCNOSTBUDOUCNOST 

Plány na příští rok    
 
Druhým hlavním cílem společnosti (vedle podpory rozvoje místního neziskového sektoru) 

je vybudování občanské poradny v Hradci Králové. Občanská poradna je místem, kam se mů-
žou obrátit všichni lidé, bez rozdílu věku, barvy pleti, vzdělání, vyznání a politické či sexuální 
orientace, o radu v případě konfliktu s úřady, soudy, zaměstnavatelem, lékařem, učitelem 
apod. či rodinným příslušníkem. Kdokoliv z ulice může vstoupit a získat základní radu, týkající 
se jeho problému, příp. si objednat odbornou konzultaci. Poradna funduje podle čtyř zásad-
ních principů: nezávislost, nestrannost, bezplatnost, diskrétnost. 

Záměrem OPS je zrealizovat tuto službu občanům během roku 2000. 

Naši sponzoři 

ParCon
Partner&

Poděkování 

Zvláštní poděkování za ochotu, pomoc a vstřícnost v našich počátcích patří: 
 

Mgr. Miroslavě Smolíkové, pracovnici Okresního úřadu Hradec Králové 
Mgr. Draze Zlatníkové, pracovnici Okresního úřadu Jičín 
Ing. Pavlu Bradíkovi, přednostovi Okresního úřadu Hradec Králové 
MUDr. Karlu Bartákovi, senátorovi PČR 
Mgr. Tomáši Votroubkovi, pracovníku Úřadu města Hradec Králové 

 
 

a všem neziskovým organizacím, které nás přijaly mezi sebe. 
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FFFFINANČNÍINANČNÍINANČNÍINANČNÍ    ZPRÁVAZPRÁVAZPRÁVAZPRÁVA 

 

Náklady členěné podle druhu

Spotřeba materiálu 2787,80
Tisk 35070,00
Cestovné 1366,60
Ostatní služby 8121,10
Mzdové náklady 14600,00
Náklady celkem 61945,50

Výnosy členěné podle druhu

Tržby za vlastní výrobky 51835,00
Tržby z prodeje služeb 9664,60
Úroky přijaté 44,91
Provozní dotace ÚMHK 5000,00
Výnosy celkem 66.544,51

V roce 1999 nebyl vytvořen rezervní fond.

Finanční zprávu schválila dozorčí rada společnosti. 
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