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Vážení přátelé, 
 
Občanské poradenské středisko, o. p. s. má za sebou již druhý rok své existence. Tento rok 
byl pro středisko zlomovým, kdy začaly přinášet ovoce naše snahy z roku minulého. 
Ve vzdělávacím programu pro NNO jsem pokračovali i tomto roce, neboť se mnohem sil-
něji než v minulých letech projevily potřeba zkvalitnění metod práce především v neziskových 
organizacích a hlad po profesionálních službách určených této cílové skupině.  
Zdokonalili jsme proto náš informační produkt – časopis Nezištník, rozšířili strukturu 
webového serveru a vydali právní publikaci. Na poli prevenci kriminality se podařilo uspo-
řádat 2. ročník literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka a vytvořit tak novou tra-
dici.  
Přes silné regionální cítění však nezůstávají pracovníci střediska stranou celorepublikového 
dění a zapojují se aktivně účastí na konferencích a diskusních fórech i spoluorganizací me-
diální kampaně „30 dní pro občanský sektor”. Aktuálním a často zmiňovaným tématem 
se stalo sblížení sektorů, především pak partnerství neziskových organizací s veřejnou sprá-
vou. K překonání bariér je však někdy rok málo, a proto má středisko před sebou ještě 
mnoho úkolů. 
Nicméně největším naším úspěchem bylo otevření občanské poradny a centra pro neziskové 
organizace v budově Adalbertina ve středu města Hradce Králové. Nejen důstojné prostředí, 
ale také rozšířený pracovní kolektiv napomohly k rozvoji služeb střediska, k vykročení 
směrem ke konkrétnímu občanovi, k jeho problémům a zájmům.  
Rok 2000 byl rokem bohatým na události i na úspěchy, přesto se nám nepodařilo stabili-
zovat zejména finanční vztahy. Překonávat tyto obtíže nám pomáhají především nadační 
příspěvky a také velká míra naší dobrovolnické práce. 
Do nového tisíciletí tedy vstupujeme s nadějí, nemalými zkušenostmi i obavami. Přesto 
všechno věříme, že naše úsilí nebylo a není marné. 
 
 
 

Mgr. Jan Hloušek 
ředitel 
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Správní rada 
 
Mgr. Martin Scháněl, 
Ing. Zdeněk Šrajer 
RNDr. Jiří Stejskal 
 
 
 

Dozorčí rada 
 
Bohdan Koucký 
Ing. Martin Cholasta 
Mgr. Marek Šimůnek 
 
 
 

Ředitel 
 
Mgr. Jan Hloušek 
 
 
 

Stálí a externí pracovníci 
 
Zuzana Hloušková 
Daniela Květenská 
Dagmar Chmelařová 
Petra Brožová 
 
 

Dobrovolníci 
 
Ing. Jiří Lyko 
Mgr. Pavla Hajíčková 
Barbora Vebrová 
Radim Čech 
 
 
 

Studentská praxe 
 
Dana Kovaříková 
Soňa Hamplová 
Blanka Prášilová 
Helena Vaňková 
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ČČČČINNOSTINNOSTINNOSTINNOST 

Občanské 
poradenské středisko vzniklo 

na počátku roku 1999 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. 

Činnost organizace je založena na zásadách: flexibilita, 
mobilnost, dobré technické zázemí, mladý a přátelský 

kolektiv, důvěryhodnost, spolupráce a princip 
partnerství, důraz na vzdělávání 

pracovníků.
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Občanské poradenské středisko 

Občanská poradna 
 
• bezplatné konzultace 

právních a sociálních 
problémů 

 

• přednášky, studie 

Centrum pro neziskové  
organizace 

 
• databáze NNO  
 

• semináře, výstavy 
 

• publikační činnost 
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Informační služby 
 
Problematika neziskového sektoru je někdy složitá a nepřehledná. Proto vznikají in-
formační a konzultační centra, která poskytují metodickou základnu pro činnost ne-
ziskových organizací a informační servis pro zájemce ze všech sektorů. OPS se svou 
činností připojuje k této síti center, koordinovanou pod hlavičkou rodící se Asociace 
ICN, a to především budováním regionální databáze neziskových organizací a přiná-
šením zpráv o dění v neziskovém sektoru do regionu. Informace jsou podávány 
osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou a jsou vystaveny na internetových 
stránkách. Pro distribuci většího množství informací jsou využívány tzv. velké roze-
sílky, které jsou nepravidelné a organizujíc se především při příležitosti konání akce 
nadregionálního charakteru. 
 

Odborné konzultace 
 
Poradenství probíhá formou služeb pro příchozí (poradenství v oblasti získávání 
zdrojů) a individuálních konzultací s odborníkem (právní a účetní konzultace), ve vý-
jimečných případech je poradce schopen navštívit klienta v jeho organizaci. Poraden-
ských služeb využilo celkem 52 pracovníků NNO. 

Poradenství 
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Služba Počet hodin 
Právní a ekonomické konzultace 54 
Fundraisingová konzultace 21 
Celkem 75 
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Posílení rozvoje občanské společnosti v regionech ČR 
 
V neziskových organizacích často pracují špičkoví odborníci, jimž však chybí některé do-
vednosti potřebné pro zdárný chod organizace. Poptávku uspokojila série specializova-
ných seminářů realizovaná v Hradci Králové prostřednictvím OPS pod hlavičkou projektu 
Posílení rozvoje občanské společnosti v regionech ČR, zahrnující témata: fundraising a 
psaní žádostí o grant, PR a práce s veřejností, dobrovolnictví a vedení účetnictví. 
 
 

Projekt Média - jsou tu nejen pro nás, ale i o nás I, II 
 
Po skončení výše zmíněného projektu se společnost rozhodla pokračovat ve vzdělávacích 
aktivitách, a to nejprve se zaměřením na plodnou a trvalou spolupráci s regionálními mé-
dii. Projekt představoval sérii tzv. Setkání s médii, konaných v Hradci Králové, Náchodě, 
Trutnově, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou za účasti zástupců místních neziskových orga-
nizací a pracovníků lokální novin, časopisů, rozhlasových stanic a TV. Projekt doplňoval 
cyklus rozhlasových pořadů o občanské společnosti a anketa potřeb kontaktovaných novi-
nářů, reportérů a moderátorů. 
 
 

Projekt Zvýšení profesionality pracovníků NNO a vybudová-
ní svépomocného systému výměny zkušeností v regionu 

 
V druhé části roku realizovalo OPS projekt, jehož část byla zaměřena na vytvoření vlastní 
základny lektorů, ochotných bezúplatně předávat své znalosti a zkušenosti kolegům z ne-
ziskové sféry. Samotnému vzdělávacímu programu, který v období říjen - prosinec zahr-
noval 5 seminářů, předcházelo víkendové školení na získání lektorských dovedností. Pro-
gramu využilo celkem 48 účastníků a 10 zájemců o budoucí lektorskou práci. Většina účastní-
ků akceptuje potřebu dalšího vzdělávání a modernizace metodiky své činnosti. 

Školení 
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 Kampaň 30 dní pro občanský sektor 
 
OPS se pro rok 2000 stalo regionální koordinátorem kampaně 30 dní pro občanský 
sektor. Jeho role spočívala především v a iniciaci akcí neziskových organizací a sou-
středění údajů o nich, kontaktu s médii a uspořádání hlavní akce kampaně. Tou se stal 
Den pro město, jehož smyslem bylo oslovit Úřad města Hradec Králové, seznámit 
jeho pracovníky s činností neziskových organizací a nabídnout prostor pro aktivnější 
spolupráci. Akce se skládala ze dvou částí, zahrnujících návštěvu neziskových 
organizací, raut a besedu se zástupci místní státní správy a samosprávy, umožňující 
osobní setkání a výměnu názorů obou stran.  
 
 

3. regionální konference 
 
OPS se velkou měrou podílela na přípravě této konference, která byla zaměřena na 
otázky dopadu změn na neziskový sektor v souvislosti se zamýšleným vstupem ČR 
do EU a na možnosti regionální spolupráce mezi NNO a budoucím krajským zastu-
pitelstvem. Zúčastnilo se jí 56 zástupců neziskových organizací z celého Královéhra-
deckého kraje.  
 
 

Oborová setkání 
 
Důležitým způsobem výměny zkušeností jsou také oborová setkávání. OPS zorgani-
zovala dvě: únorové zaměřené na NNO působící v oblasti sociálně patologických je-
vů a zářijové pro subjekty pracující s dětmi a mládeží. 

Organizační činnost 
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Komunitní spolupráce 

Smysl komunitní koalice 
 
Aby byl hlas neziskových organizací vyslyšen, sdružují se po vzoru politických stran 
do koalic. S cíli zmapovat role a potřeby neziskového sektoru, vzájemně seznámit 
neziskové organizace, získat větší prestiž v očích veřejnosti, vytvořit společnou stra-
tegii neziskových organizací a vyvolat partnerskou komunikaci s veřejnou správou 
vznikla i místní Královéhradecké koalice neziskových organizací.  
Za účelem naplňování svých cílů pořádají členové koalice nejrůznější společné akce 
prezentační (výstavu ve foayer Úřadu města Hradec Králové, kde umístění výstav-
ních panelů na frekventovaném místě umožnilo shlédnout expozici vysokému po-
čtu i nezasvěceným občanů a jindy nevšímavých úředníků; výstavní panel na jarním 
Labském veletrhu) a akce řešící problémy lokálního charakteru (happening Den bez 
aut, diskusní večer Setkání s politiky). 
 
 

Role OPS 
 
Jako jeden ze zakládajících členů koalice a poskytovatel kontaktního místa zastává 
OPS roli administrátora (zápisy ze schůzek) a koordinátora (organizace společných 
akci), vytváří pozvánky a propagační materiály koalice, poskytuje informace všem 
zájemcům z řad veřejnosti a médií. Všechny tyto služby realizuje bezplatně a při 
rozhodování či hlasování má rovnoprávné postavení s ostatními členy. 
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Právní minimum pro pracovníky neziskových  
organizací (a nejen pro ně)  

 

Jedná se o příručku, informující o postupu při založení neziskové organizace a o je-
jím fungování a zániku. Součástí publikace jsou i vzory návrhů a podání, vzory často 
používaných smluv a také stručný výklad o účetní a daňové problematice. Text je 
úmyslně psán jednoduše a přehledně, aby byl srozumitelný i běžnému občanovi. Pu-
blikace má 78 stran a vyšla v nákladu 350 ks. Jejím autorem je ředitel OPS, Mgr. Jan 
Hloušek. 

Publikace 

Časopis Nezištník 

 

Tento dvouměsíčník vznikl jako komunikační prostředek mezi NNO a veřejnou sprá-
vou v regionu Hradec Králové v říjnu 1999. Pravidelně přináší informace o zajíma-
vých akcích a projektech NNO, vzdělávacích programech, pozvánky na konference 
a festivaly, právní a ekonomickou poradnu, grantové uzávěrky a názory významných 
představitelů veřejné správy či politiky. Vychází 6 x ročně v nákladu 250 ks. 
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Co je občanská poradna 
 
Občanská poradna je místem, kam se můžou 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 zásadních principů: nezávis-
lost, nestrannost, bezplatnost, diskrétnost. 

Poradenství zahrnuje pomoc pro řešení obtížných sociálních situací, do nichž se kli-
ent, příp. jeho rodina, dostali. Slučuje v sobě část preventivní, směřující k odstraňování 
příčin a či nepříznivých podmínek nebo k předcházejí jejich vzniku, tak součást náprav-
nou, která se snaží o řešení problémů jednotlivce i jeho rodiny, popř. o zmírnění důsled-
ků z nich vyplývajících. Na základě přesných informací umožňuje poradna svým klien-
tům rozhodnout se, co budou v dané situaci dělat. 
 
 

Poskytování služeb 
 
Občanská poradna preferuje tyto metody a formy práce: individuální rozhovor s klien-
tem, telefonické služby, korespondence (pošta, e-mail), příprava písemných materiálů 
(žádost, stížnost, formuláře apod.), asistenční služby (doprovod klienta při jednání s úřa-
dy - pouze v urč. případech) přednášky pro veřejnost, informování prostřednictvím letáč-
ků, studie a médií. Její provoz zaštiťuje čtyřčlenný pracovní tým, který tvoří především  
dobrovolníci.. 
Občanská poradna je otevřena pro veřejnost od prosince 2000 v těchto provozních hodi-
nách:  
     Po   9.00 - 13.00 
     St, Čt   13.00 - 17.00 

Občanská poradna 
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Věková struktura klient ů

36-45 let
22%

26-35 let
17%

0-25 let
9%56-99 let

26%

46-55 let
26%

Statistické údaje (27. 11. 2000 - 31. 12. 2000) 

Občanské poradenství v ČR 
 
 
Myšlenka občanských poraden v ČR není nová, vychází z dlouholeté tradice poskyto-
vání veřejných informací a poradenství ve Velké Británii. Citizens Advice Bureaux 
(CAB), poskytující poradenské služby v Anglii a Walesu na více než 2000 místech 
s více než 2000 placených zaměstnanců a více než 12 000 poradců, existují již od roku 
1939. V letech 1996-97 zpracovaly téměř 7 milionů dotazů. Všechny jsou členy Ná-
rodní asociace občanských poraden (NACAB). U nás existuje podobná zastřešující or-
ganizace (Asociace občanských poraden), která do svých řad přijímá pouze vybrané 
poradny, splňující požadavky britských partnerů., a ke které OPS podá žádost o člen-
ství v nejbližším stanoveném termínu. 
V současné době funguje v ČR celkem 15 občanských poraden. Jejich činnost a zamě-
ření se vždy přizpůsobují místním potřebám, proto mnohdy přidružují další specializo-
vané služby a projekty. 

Služba Počet klientů 
Osobní kontakt 18 
Jiný kontakt (e-mail, telefon, dopis) 9 
Právní konzultace 8 
Celkem 35 
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Myšlenka soutěže 
 
Sociálně patologické jevy (drogová závislost, promiskuita, gamblerství a kriminalita) po-
stihují stále nižší a nižší věkové kategorie mládeže. Rozvíjení tvůrčích snah a talentu 
a poskytnutí prostoru pro seberealizaci by mohlo tento vývoj zastavit. My jste zvolili lite-
rární soutěž jako prostředek primární prevence. Soutěž je určena dětem a mládeži 
z okresu Hradec Králové, projevujícím literární sklony v próze, poezii i publicistice. Fa-
kultativní téma každého ročníku se týká Hradce Králové a mezilidských vztahů. Vyhla-
šuje se vždy 1. června. 

 

2. ročník 
 
Druhého ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 48 začínajících autorů, z nichž většina se 
pohybuje mezi 10 a 16 lety. Stejně jako v předchozím ročníku se podařilo shromáždit 
poměrně zajímavé texty, vypovídající o současném životě dorůstající mladé generace, 
a uspořádat je do sborníčku Jen mít oči k vidění. Tento výsledek je signálem k položení 
základního kamene nové tradice kvalitní regionální literární soutěže. 
Hlavní téma bylo tentokrát stanoveno s ohledem na 650. výročí založení latinské parti-
kulární školy v Hradci Králové, a to patriotsky: "Hradec Králové - město, ve kterém ži-
ju". Cílem soutěže bylo nejen nabídnout dětem a mládeži hodnotnou alternativu pro 
účelné trávení volného času a prostředek pro přínosné tříbení myšlenek, ale také doložit 
kulturní bohatství uložené v českém národě a především v mladých královéhradeckých 
obyvatelích. 

Literární soutěž  
O Cenu Hradeckého Škrabáka 
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Nadační příspěvky
77%

Příjmy z vlastní činnosti
11%

Dotace z veřejných rozpočtů
12%
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Naši sponzoři 

ParCon
Partner&

Úřad  města HK
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Přehled příjmů členěný podle zdrojů 
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Přehled nákladů a výnosů v členění dle druhů a jednotlivých dárců 
 

 

Položka ICN-Kampaň 
30 dní pro 
občanský 

sektor 

NROS – 
Zvýšení 

profesionality 
pracovníků 

NNO 

VIA – 
Média I 

VIA – 
Média II 

ÚMHK – 
Občanská 
poradna 

OSF – 
Historie 
spolků  

Ostatní 
hlavní 
činnost 

Celkem 

Spotřeba materiálu 4.221,50 11.519,43 10.990,10 4.334,00 3.599,20  28.976,60 63.640,83 
Služby 18.449,00 27.342,30 1.572,10 1.452,50 11.872,00  26.909,40 87.597,30 
Opravy a udržování    3.226,90    3.226,90 
Cestovné 1.731,30 1.899,30 2.708,40 3.677,60 1.873,90  1.987,30 13.877,80 
Ostatní služby* 260,40 10.430,19 11.036,80 5.493,60 2.126,80  4.039,60 33.387,39 
Mzdové náklady 5.000,00 18.000,00 18.500,00  5.000,00   46.500,00 
Odpisy   9.015,50  15.707,40  23.290,00 48.012,90 

N
Á

K
L

A
D

Y
 

Náklady celkem 29.662,20 69.191,22 53.822,90 18.184,60 40.179,30 0,00 85.202,90 296.243,12 
         

Prodej výrobků       8.901,00 8.901,00 
Prodej služeb       25.271,50 25.271,50 
Změna stavu zásob        4.979,80 4.979,80 
Úroky  73,14     154,50 227,64 
Provozní dotace 30.000,00 100.000,00 53.800,00 40.000,00 40.000,00 25.000,00  288.800,00 V

Ý
N

O
S

Y
 

Výnosy celkem 30.000,00 100.073,14 53.800,00 40.000,00 40.000,00 25.000,00 34.272,66 328.179,94 
          
 Hosp. výsledek 337,80 30.881,92 -22,90 21.815,40 -179,30 25.000,00 -45.896,10 31.936,82 

 
 

V roce 2000 byl prvně vytvořen rezevní fond ve výši: 4599,01 
 

*Ostatní služby zahrnují telefonní, poštovní a bankovní poplatky. 


