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1. Základní informace 
 

1.1. Zřizovatel 
 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava nabízí prostřednictvím oddělení sociálních 
služeb poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství, a to ambulantní i terénní formou.  

1.2. Poslání 
 

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat rady, informace, pomoc, podporu a 
zprostředkování navazujících služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nejsou 
schopny tuto situaci řešit vlastními silami či za pomocí blízkého okolí. Odborné sociální poradenství 
umožní uživateli zorientovat se v jeho právech a povinnostech. Uživateli budou poskytnuty potřebné 
informace a pomoc k uplatňování jeho oprávněných zájmů, práv a plnění jeho povinností. Pomoc je 
poskytována bezplatně, důvěrně, nestranně a odborně.  

1.3. Zásady 
 

- Nediskriminační přístup - Sociální službu poskytujeme na základě vlastního rozhodnutí uživatele. 
Pracovníci respektují věk, rasu, barvu pleti, jazyk, víru, sexuální orientaci, náboženské a politické 
vyznání uživatele. Dále také jeho názory, způsob komunikace i oblékání. V praktické činnosti 
poradenství je kladen důraz na rovný přístup všech skupin potencionálních i stávajících uživatelů.  

- Autonomie – Svou intervencí ovlivňuje sociální služba situaci uživatele, avšak respektujeme a 
podporujeme individualitu, práva a odpovědnost uživatele služby.  

- Integrace - Prostřednictvím této služby se snažíme uživateli pomoci udržet jeho místo ve společnosti 
a chránit ho před nebezpečím sociálního vyloučení či ho opětovně začlenit do společnosti. 

- Subsidiarita – Poradenstvím usilujeme o řešení problémů sociální situace uživatelů způsoby, 
prostředky a formami, které jsou z povahy věci nejvhodnější a nejdostupnější pro uživatele. K tomu je 
využívána i spolupráce a výsledky činnosti ostatních subjektů.  

- Respektování potřeb – V rámci poradenství jsou potřeby uživatelů objektivně vyhodnocovány a 
aktivity poradenství jsou zaměřeny k jejich naplňování.  

- Zaměření na celistvost osobnosti - Na uživatele služby pohlížíme komplexně, podporujeme jeho 
dovednosti a schopnosti (zaměření na jeho celistvost). K situaci uživatele se přistupuje v širších 
souvislostech (minulost, přítomnost, vize do budoucnosti, individualita). 

- Bezplatnost - Poskytování sociální služby je bezplatné. Náklady na služby jsou hrazeny z dotace 
poskytovateli a dalších zdrojů.  

- Jasná pravidla - Sociální službu poskytujeme v souladu se standardy kvality sociálních služeb tak, aby 
vzbuzovala důvěryhodnost a dosahovala úrovně profesionální péče (profesionální přístup 
kvalifikovaných pracovníků). Jsou stanovena jasná pravidla pro uživatele a poskytovatele. 

- Diskrétnost – Zaměstnanci jsou povinni zachovávat důvěrnosti sdělení uživatelů, dbát na ochranu 
osobních údajů a dalších získaných informací o uživateli služby. 

 

 



1.4. Cíle 
 

Cílem služby je uživatel: 

- který se orientuje ve své situaci, zná svá práva a povinnosti, má informace přispívající k řešení 
nepříznivé životní situace. 

- který získá či posílí své schopnosti, dovednosti a kompetence, které povedou k samostatnému 
řešení nepříznivé životní situace (přijetí zodpovědnosti a samostatnosti při řešení nepříznivé 
životní situace) 

- jehož nepříznivá životní situace se zlepšila nebo vyřešila.  
 

1.5. Cílová skupina 
 

Odborné sociální poradenství je určeno osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či se ocitly 
v jinak nepříznivé životní situaci a to zejména z důvodu: rizikového způsobu života, dluhové 
problematiky, finanční tísně, nezaměstnanosti, ztráty bydlení, problémů v oblasti pracovně-právních 
vztahů, ochrany spotřebitele, občanského, rodinného či správního práva.    

Odborné sociální poradenství je určeno pro: 

- osoby žijící ve vyloučených komunitách 
- osoby komerčně zneužívané 
- osoby v krizi 
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 
- rodiny s dětmi/dítětem 
- osobám mladším patnácti let a mládeži ohroženým nežádoucími jevy 
- senioři (za předpokladu, že jde o osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené) 

 

Sociální služba se neposkytuje:  

- osobám, které nemají zájem dobrovolně aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci,  
- osobám, které budou vyžadovat poskytované služby pod vlivem alkoholu či jiných návykových 

látek  
- osobám, které nespadají do cílové skupiny, těmto osobám bude v rámci základního sociálního 

poradenství zprostředkován kontakt na příslušného poskytovatele sociálních služeb. 

1.6. Oblasti pomoci a podpory 
 

Sociální služba Odborné sociální poradenství nabízí pomoc a podporu v těchto oblastech: 

- Pracovně právní vztahy a zaměstnanost 
- Vzdělávání  
- Dluhová problematika 
- Bydlení  
- Systém sociálních dávek v ČR  
- Rodina a mezilidské vztahy  
- Ochrana spotřebitele 
- Veřejná správa  
- Právní poradenství a právní servis v oblasti občanského, pracovního, rodinného a správního práva, 

a to jen v návaznosti na výše uvedené oblasti odborného sociálního poradenství.  



- Psychologické poradenství, a to jen v návaznosti na výše uvedené oblasti odborného sociálního 
poradenství. 
 

1.7. Zázemí – místní a časová dostupnost 
 

Adresa kanceláře Odborného sociálního poradenství: 

Nízkoprahové a poradenské centrum 

Holvekova 204/44, 718 00 Ostrava – Kunčičky 

Kancelář č. 1, zvonek č. 1 

 

Kontakt  

Telefon: +420 596 233 103 – sociální pracovnice OSP 

  +420 596 245 502 – vedoucí oddělení sociálních služeb 

E-mail: osp@slezska.cz – soc. pracovnice, dkolkova@slezska.cz – vedoucí oddělení soc. služeb 

Web: www.slezska.cz 

 

Služba je zajišťována ambulantně v objektu Nízkoprahového a poradenského centra na adrese 
Holvekova 204/44, Ostrava – Kunčičky a terénně v odůvodněných případech na území katastrálního 
území statutárního města Ostravy. 

 

Budova Nízkoprahového a poradenského centra 

 

Pro potřeby poskytování odborného sociálního poradenství je vyčleněna jedna kancelář sociálního 
pracovníka. Kancelář je kompletně vybavena potřebným nábytkem, výpočetní technikou a dalším 
příslušenstvím. Klient má k dispozici vhodný prostor k vyřízení svých žádostí při zachování jeho 
důstojnosti, vysoké kvality poskytované služby a ochrany osobních údajů. 

mailto:osp@slezska.cz


 

Kancelář OSP 

 

Kancelář OSP 

Provozní doba: 

PROVOZNÍ DOBA ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ 

 AMBULANTNĚ  TERÉNNĚ 

PONDĚLÍ 8:00 – 11:30 12:00 – 17:00  

ÚTERÝ 8:00 – 11:30 12:00 – 14:00 * 

STŘEDA 8:00 – 11:30 12:00 – 15:00 15:00 – 17:00 

ČTVRTEK 8:00 – 11:30 12:00 – 14:00 * 

PÁTEK 8:00 – 12:00  * 

*Terénní forma odborného sociálního poradenství je v odůvodněných případech uživatelům dále 

poskytována v rámci volitelné pracovní doby sociálního pracovníka.  

 



2. Průběh poskytování OSP v roce 2019 
 

2.1. Nejčastěji řešené oblasti, úrovně pomoci 
 

V roce 2019 byla s uživateli sociální služby Odborné sociální poradenství nejčastěji řešena problematika 

v těchto oblastech: 

- rodina a mezilidské vztahy – s uživateli byla řešena problematika rodinných vztahů, nejčastěji ve 

věcech výživného, úpravy péče, práv a povinností k dětem, rozvodů, soc. pracovnice asistovala při 

sepisování návrhů k soudu a žádostí, dále byla poskytována pomoc při řešení výchovných problémů 

dětí a problémů vícegeneračního soužití v rámci spolupráce s psychologem 

- zaměstnanost a pracovně-právní vztahy – klientům byla poskytována pomoc při sepsání životopisu, 

motivačního dopisu, pomoc při vyhledávání volných pracovních nabídek, asistence při komunikaci se 

zaměstnavateli, zvyšování počítačové gramotnosti, pomoc při vytvoření e-mailové adresy, 

zprostředkování informací o vzniku/rozvázání pracovního vztahu či právech a povinnostech 

zaměstnance a zaměstnavatele 

 - dluhová problematika – klientům byly zprostředkovány informace o právech a povinnostech 

dlužníků, ručitelů, věřitelů, informace o exekuci, insolvenčním řízení, zvyšování finanční gramotnosti, 

uživatelům byla poskytována pomoc při komunikaci s věřiteli či asistence při sepisování žádostí o 

splátkové kalendáře, sepisování odvolání, odporů apod. 

- bydlení – soc. pracovnicí byla poskytována pomoc s vyhledáváním vhodného bydlení, pomoc při 

řešení technického stavu bydlení, předávány informace o právech nájemníků a pronajímatelů, pomoc 

s orientací v nájemních smlouvách apod. 

- oblast systém sociálních dávek v ČR – uživatelům byla poskytována pomoc při zorientování se v 

dávkách státní sociální podpory, v dávkách pomoci v hmotné nouzi, v dávkách nemocenského 

pojištění, v dávkách důchodového pojištění či v podpoře v nezaměstnanosti, v dávkách pro OZP, soc. 

pracovnicí byla také poskytována pomoc při vyřizování žádostí a vyplňování formulářů 

- ochrana spotřebitele – uživatelům předávány základní informace o reklamačním řízení, o délce 
záruční doby, o lhůtě k vyřízení reklamace, o podmínkách odstoupení od smlouvy, v návaznosti 
poskytována pomoc při sepisování písemností – reklamace, odstoupení od smlouvy apod. 
- veřejná správa – poskytována byla pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech, uživatelům předávány 
informace při orientaci na jaký příslušný odbor se obrátit v případě řešené věci, nabídka osobní 
asistence uživateli  
 

Nejčastěji je uživatelům poskytována pomoc na úrovni aktivní pomoci, následně na úrovni rad a 

informací. 

Podle druhu základní činnosti dle ustanovení §37 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění se jedná nejčastěji o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání běžných záležitostí, sociálně terapeutické činnosti a následně je využíváno 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

V rámci odborného sociálního poradenství mohli uživatelé využívat také právní poradenství a 

psychologické poradenství, které je zajištěno odbornými externími pracovníky. Při této spolupráci byly 

uživatelům poskytovány nejen informace a rady, ale také aktivní pomoc zahrnující např. sepisování 

různých návrhů, žádostí a jiných písemností. 



2.2. Právní a psychologické poradenství 
 

Právní poradenství 

Uživatelé mohli využívat dvakrát měsíčně konzultací s právníkem, který jim pomáhal s řešením aktuální 

nepříznivé sociální situace. S uživateli byla vždy nejprve zhodnocena nepříznivá sociální situace na 

konzultaci se sociálním pracovníkem a na základě této konzultace byl následně uživatelům nabídnut 

nejbližší termín právního poradenství. 

Poradenství a právní servis v oblasti občanského, pracovního, rodinného a správního práva byly 

poskytovány v návaznosti s těmito oblastmi: Pracovně právní vztahy a zaměstnanost, dluhová 

problematika, bydlení, systém sociálních dávek v ČR, rodina a mezilidské vztahy, ochrana spotřebitele. 

 
Psychologické poradenství 
 
Psychologické poradenství mohli uživatelé využívat vždy jednou měsíčně a to formou konzultací 
s externím psychologem. Jako u právního poradenství, tak i zde byla vždy nejprve zhodnocena 
nepříznivá sociální situace na konzultaci se sociálním pracovníkem a následně byl uživatelům nabídnut 
nejbližší termín psychologického poradenství. 
 
Nejčastěji řešenými tématy byly rodinné a mezilidské vztahy, práce se stresem a řešení konfliktních 
situací, komunikační dovednosti (např. vystupování při žádosti o pracovní místo), volba vhodného 
zaměstnání, práce jako motivační prvek, hodnoty a motivace jako předpoklad k efektivnosti práce, 
sebeuvědomění, sebeřízení a sebekontrola, práce se strachem či řešení dluhové situace. 
 

2.3. Další spolupráce 
 

V rámci návaznosti služeb probíhala v roce 2019 spolupráce sociální služby Odborné sociální 

poradenství s dalšími službami v okolí. Jednalo se především o služby Diecézní charity ostravsko-

opavské – Středisko sociální aktivizace Horizont, Šance domova. Spolupráce probíhala také se Spolkem 

Zázemí (pobočný spolek spolku PORTAVITA) či s oddělením sociálně-právní ochrany dětí či oddělením 

sociální práce ÚMOb Slezská Ostrava. 

 

Díky této spolupráci mohla být klientům nabídnuta především komplexní a kvalitní pomoc a podpora 

při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Klientům řešícím například svou bytovou situaci byly takto 

zprostředkovány kontakty na služby zajišťující sociální bydlení či podporu při udržení stávajícího 

bydlení apod. 

 
Sociální poradna je dlouhodobě zapojena do Komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě. 
Sociální pracovnice je členem pracovní skupiny Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně 
vyloučení. 

Soc. pracovnice OSP je také členkou Multidisciplinárního týmu Kunčičky, který vznikl v roce 2017. Tým 
je složen z pracovníků soc. služeb, strážníků a asistentů prevence kriminality městské policie, policistů, 
metodika prevence ZŠ a dalších odborníků, kteří se snaží posílit prevenci kriminality a usilují o zlepšení 
života a bezpečnosti v Ostravě Kunčičkách.  

 

 



2.4. Dotazníkové šetření 
 

V roce 2019 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského 

obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit spokojenost uživatelů 

s poskytováním sociální služby Odborné sociální poradenství. Hlavním cílem dotazníkového šetření 

bylo zjistit spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou. V rámci šetření byly zpracovány dva 

typy dotazníků. První typ dotazníku byl určen pro uživatele sociální služby, kteří využili pomoci a 

podpory sociální služby opakovaně. Druhý typ dotazníku byl určen pro uživatele, kteří odborné sociální 

poradenství využili formou jednorázové sociální zakázky. Výsledky tohoto šetření pro nás budou sloužit 

jako zpětná vazba a případně jako podklad pro zlepšení kvality naší služby. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou dostupné na webových stránkách www.slezska.cz. 

 

3. Poradna v číslech 
 

3.1. Výkazy 
 

V roce 2019 Odborné sociální poradenství poskytlo pomoc a podporu celkem 134 uživatelům - 87 
ženám a 47 mužům. Sociální službou OSP bylo poskytnuto celkem 984 intervencí, přičemž z toho bylo 
poskytnuto 947 ambulantních a 37 terénních intervencí. 

Celkem 84 uživatelů využilo v roce 2019 služeb OSP opakovaně a 50 jednorázově. 

Celkový počet uživatelů, kteří od roku 2011 využili pomoci sociální služby OSP je 618, přičemž v roce 
2019 byla poskytnuta pomoc a podpora 60 novým uživatelům sociální služby. 

Shrnutí rok 2019 Počet 

Celkový počet uživatelů 134 

z toho ženy: 87 

z toho muži: 47 

Noví uživatelé za tento rok:   60 

Celkový počet intervencí 984 

z toho ambulantních: 947 

z toho terénních: 37 

Uživatelé, kteří využili OSP jednorázově 50 

Uživatelé, kteří využili OSP opakovaně 84 

 

 

3.2. Personální obsazení (Úvazky pracovníků) 
 

Vedoucí oddělení sociálních služeb Mgr. Darina Kolková, DiS. 0,1 úvazku 

Sociální pracovnice OSP   Mgr. Michaela Bajgarová 1,0 úvazek 

Metodik kvality sociálních služeb Mgr. Kateřina Pokludová 0,1 úvazku 

 

 

 

 

http://www.slezska.cz/


 

Poděkování 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, bez kterých by poskytování sociální služby Odborné sociální 

poradenství nebylo možné. Soustavně se snažíme prostřednictvím odborného personálu dosáhnout co 

nejvyšší kvality poskytované péče. Děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na fungování této 

sociální služby.  

 

 

V Ostravě, dne 30.1.2020 

 

Zpracovala:  Mgr. Michaela Bajgarová, sociální pracovnice OSP 

 


