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PŘÍLOHA 1. 

Charta občanských poraden 

1. Občanské poradny jsou nezávislé nevládní organizace nezřizované za účelem zisku. 

2. Občanské poradny usilují o to, aby lidé netrpěli neznalostí svých práv a povinností, 

neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby. 

3. Na základě analýzy problémů, s kterými se lidé potýkají, pak prostřednictvím 

Asociace občanských poraden upozorňují příslušné státní a místní orgány na 

nedostatky legislativy, aplikační praxe a na neřešené problémy, a tím přispívají k 

rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni. 

4. Občanské poradny poskytují informace, rady a případnou další pomoc ve 

stanovených oblastech. Jde zejména o problematiku sociální, pracovněprávní, 

bydlení, rodinných a mezilidských vztahů, spotřebitelskou, dluhovou a lidských 

práv. 

5. Občanské poradny své služby poskytují bezplatně, nezávisle, důvěrně a nestranně. 

Služby musí být poskytovány neutrálně (bez hodnocení nebo ovlivnění jinými názory 

či zájmy) a s ohledem na situaci klientů. 

6. Občanské poradny zachovávají důvěrnost sdělených problémů a respektují právo 

klientů vystupovat v občanské poradně anonymně. Bez souhlasu klienta může být 

důvěrnost prolomena jen v případech stanovených zákonem. 

7. Občanské poradny respektují rozhodnutí klientů a podporují je k samostatnému 

jednání. 

8. Pokud občanská poradna nemůže s určitým problémem pomoci, odkáže klienta na 

jinou poradnu nebo instituci, která může poskytnout potřebnou radu nebo pomoc. 

 

(AOP, 1998)  



PŘÍLOHA 2. 

Etický kodex občanského poradce 

1. Občanský poradce je nezávislý: 

· při poskytování poradenství sleduje legitimní zájem klienta a nenechává se 

ovlivnit vnějšími vlivy nebo zájmy třetích osob, 

· pokud je jeho nezávislost ohrožena, klienta na to upozorní a nabídne mu 

možnost pokračovat v konzultaci u jiného poradce či v jiné poradně. 

2. Občanský poradce je nestranný, 

· při poskytování poradenství postupuje bez ohledu na rasu, barvu pleti, jazyk, víru 

a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost 

k národnostní nebo etnické menšině, majetek, rod či jinou okolnost, která je 

obecně vnímána jako nepřípustná diskriminace, 

· nenechává se ovlivnit svými předsudky, postoji či pocity, 

· pokud je jeho nestrannost ohrožena, klienta na to upozorní a nabídne mu 

možnost pokračovat v konzultaci u jiného poradce či v jiné poradně. 

3. Občanský poradce je diskrétní, 

· zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v rámci či 

v souvislosti s poskytováním poradenství, 

· mlčenlivosti poruší pouze na základě výslovného souhlasu klienta, či v situaci, kdy 

prolomení mlčenlivosti ukládá obecně závazný právní předpis, na tuto možnost 

klienty předem upozorňuje. 

4. Občanský poradce nevyžaduje úplatu či prospěch, 

· výslovně ani mlčky nevyžaduje a ani neočekává od klientů za poskytnutou službu 

žádný dar či jiný prospěch, případný dar či prospěch smí přijmout jen jménem a ve 

prospěch poradny. 

5. Občanský poradce respektuje klienty, 

· uvědomuje si, že účelem poradenství je splnit zakázku klienta a nikoliv očekávání 

poradce a proto respektuje právo klienta na vlastní přání, potřeby, názory, postoje 

a rozhodnutí, 

· respektuje lidskou důstojnost klienta a poskytuje službu způsobem, který odpovídá 

klientovým schopnostem a možnostem. 

6. Občanský poradce usiluje o svůj odborný růst, 

· uvědomuje si, že klienti spoléhají na odbornou úroveň služby a proto 



samostudiem, účastí na akreditovaných i neakreditovaných kurzech i dalšími 

vhodnými formami neustále prohlubuje a rozšiřuje své odborné znalosti. 

7. Občanský poradce dbá o to, aby nepoškodil klienta, 

· poradce si uvědomuje limity svých možností a schopností, navzdory případným 

očekáváním klienta neposkytne službu, která by šla nad jejich rámec. 

 

(AOP, 1998) 



PŘÍLOHA 3 

Dotazník 

 

Pohlaví:  

Věk: 

Vystudovaný obor: 

Roky praxe v občanském poradenství: 

 

Zvolte na stupnici 1-10 jakou míru jistoty pociťujete u dané kompetence. 

 

1=vůbec nemám zvládnuté (silná nejistota) až 10=mám zvládnuté (silná jistota) 

 

I. Kompetence: Rozvíjet účinnou komunikaci 

Vytvoření vhodných podmínek pro spolupráci a otevřenou komunikaci, 

aktivní naslouchání, motivace klienta k participaci.  

 Navázat kontakt (vytvořit atmosféru důvěry, dbát přiměřené neverbální 

komunikace) 

1-10 

 Přizpůsobit komunikaci věku, individualitě a podmínkám 

1-10 

 Respektovat odlišnosti, názory i hodnoty klienta. 

1-10 

 Poskytovat klientovi dostatečný prostor pro vyjádření pocitů, názorů, popsání 

situace. 

1-10 

 Udržování kontaktu v průběhu rozhovoru, vyjasňování nedorozumění, snižování 

případné tenze, poskytování a přijímání zpětné vazby 

1-10 

 Ověření a ujištění, že klient porozuměl všemu sdělenému  

1-10 

 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci svého 

studia? 



 Ano 

 Ne 

 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci 

kurzu/školení za dobu své praxe v občanském poradenství? 

 Ano, v rámci jednorázového školení/kurzu 

 Ano, v rámci vícedenního školení/kurzu 

 Ne, nebylo možné se zúčastnit (z kapacitních důvodů již nebylo možné se 

školení/kurzu zúčastnit) 

 Ne, na tuto kompetenční oblast nebylo realizováno žádné školení/kurz  

 

Pokud Ano (zúčastnil/a jste se nějakého školení/kurzu na tuto kompetenční oblast), 

bylo, dle Vašeho úsudku, v dostatečném rozsahu?  

 Ano  

 Ne, jeden či více důležitých aspektů bylo opomenuto. Uveďte jaké aspekty byly 

opomenuty 

 

 

II. Kompetence: Plánování postupu a orientace pracovníka 

Získat celkový přehled o situaci klienta a souvislostech, zjištění jeho potřeb a 

očekávání, možností a zdrojů. Společné vymezení cílů s případnými riziky.  

 

1=vůbec nemám zvládnuté (silná nejistota) až 10=mám zvládnuté (silná jistota) 

 

 Orientovat se v situaci klienta, jeho potřebách a možnostech (mapování situace-kde 

se klient nachází). 

1-10 

 Pomáhat určit cíle a společné zvažování možností (formování cíle; domluvení 

zakázky-kde chce klient být) 

1-10 

 Dojednání postupu, plánu (strategie-jak se tam klient dostane) 

1-10 



 Orientovat se v legislativních, společenských a organizačních podmínkách a 

možnostech působících v dané situaci. 

1-10 

 Rozpoznat možná rizika a vést klienta k porozumění důsledků různých rozhodnutí 

1-10 

 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci svého 

studia? 

 Ano 

 Ne 

 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci 

kurzu/školení za dobu své praxe v občanském poradenství? 

 Ano, v rámci jednorázového školení/kurzu 

 Ano, v rámci vícedenního školení/kurzu 

 Ne, nebylo možné se zúčastnit (z kapacitních důvodů již nebylo možné se 

školení/kurzu zúčastnit) 

 Ne, na tuto kompetenční oblast nebylo realizováno žádné školení/kurz  

 

Pokud Ano (zúčastnil/a jste se nějakého školení/kurzu na tuto kompetenční oblast), 

bylo, dle Vašeho úsudku, v dostatečném rozsahu?  

 Ano  

 Ne, jeden či více důležitých aspektů bylo opomenuto. Uveďte jaké aspekty byly 

opomenuty 

 

III.  Kompetence: Podpora a zplnomocňování klienta 

Posílení schopností, znalostí a dovedností klienta a jeho důvěry ve vlastní 

síly. Podpora a pomoc nést zodpovědnost a hájit svá práva. 

 

1=vůbec nemám zvládnuté (silná nejistota) až 10=mám zvládnuté (silná jistota) 

 

 Poskytovat emoční podporu 

1-10 



 Pomoc při vymezení, vyjádření klientových dovedností a silných stránek 

1-10 

 Objasnit klientovi jeho práva a způsoby jejich uplatnění 

1-10 

 Rozšiřovat znalosti a dovednosti klienta posilující jeho soběstačnost. 

1-10 

 Pomoc při přebírání odpovědnosti a uplatňování práv 

1-10 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci svého 

studia? 

 Ano 

 Ne 

 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci 

kurzu/školení za dobu své praxe v občanském poradenství? 

 Ano, v rámci jednorázového školení/kurzu 

 Ano, v rámci vícedenního školení/kurzu 

 Ne, nebylo možné se zúčastnit (z kapacitních důvodů již nebylo možné se 

školení/kurzu zúčastnit) 

 Ne, na tuto kompetenční oblast nebylo realizováno žádné školení/kurz  

 

Pokud Ano (zúčastnil/a jste se nějakého školení/kurzu na tuto kompetenční oblast), 

bylo, dle Vašeho úsudku, v dostatečném rozsahu?  

 Ano  

 Ne, jeden či více důležitých aspektů bylo opomenuto. Uveďte jaké aspekty byly 

opomenuty 

 

IV. Kompetence: Intervence, realizace služeb 

Poskytování rad, informací a další intervence dle zakázky s případným 

odkázáním či předáním. 

1=vůbec nemám zvládnuté (silná nejistota) až 10=mám zvládnuté (silná jistota) 

 

 Znát možnosti a metody poskytování služeb  



1-10 

 Mít přehled o dostupných službách, organizacích a zařízeních  

1-10 

 Poskytovat pomoc a intervenci ve spolupráci s klientem s ohledem na zakázku 

1-10 

 Schopnost organizace práce a času (např. dodržet maximální rozsah setkání), 

dokázat se rozhodnout a nést za tato rozhodnutí odpovědnost  

1-10 

 V případě více setkání hodnotit situaci, pokroky, změny a efektivitu postupu spolu 

s klientem 

1-10 

 Pomoc při překonávání překážek a motivovat k dalším krokům. 

1-10 

 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci svého 

studia? 

 Ano 

 Ne 

 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci 

kurzu/školení za dobu své praxe v občanském poradenství? 

 Ano, v rámci jednorázového školení/kurzu 

 Ano, v rámci vícedenního školení/kurzu 

 Ne, nebylo možné se zúčastnit (z kapacitních důvodů již nebylo možné se 

školení/kurzu zúčastnit) 

 Ne, na tuto kompetenční oblast nebylo realizováno žádné školení/kurz  

 

Pokud Ano (zúčastnil/a jste se nějakého školení/kurzu na tuto kompetenční oblast), 

bylo, dle Vašeho úsudku, v dostatečném rozsahu?  

 Ano  

 Ne, jeden či více důležitých aspektů bylo opomenuto. Uveďte jaké aspekty byly 

opomenuty 

 



V. Kompetence: Přispívat k rozvoji organizace 

Pracovat odpovědně, přispívat k zlepšování účinnosti služeb, efektivně 

využívat zdrojů a spolupracovat s kolegy i dalšími organizacemi. 

1=vůbec nemám zvládnuté (silná nejistota) až 10=mám zvládnuté (silná jistota) 

 

 Jednat v souladu s právy klientů. 

1-10 

 Jednat v souladu s pravidly organizace, principy občanského poradenství, jeho 

chartou a etickým kodexem občanského poradce a přispívat k dobré pověsti 

pracoviště.  

1-10 

 Efektivně komunikovat a spolupracovat s kolegy a jinými organizacemi. 

1-10 

 Podílet se na reflektování práce organizace, přispívat ke zlepšení a navrhovat 

změny. 

1-10 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci svého 

studia? 

 Ano 

 Ne 

 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci 

kurzu/školení za dobu své praxe v občanském poradenství? 

 Ano, v rámci jednorázového školení/kurzu 

 Ano, v rámci vícedenního školení/kurzu 

 Ne, nebylo možné se zúčastnit (z kapacitních důvodů již nebylo možné se 

školení/kurzu zúčastnit) 

 Ne, na tuto kompetenční oblast nebylo realizováno žádné školení/kurz  

 

Pokud Ano (zúčastnil/a jste se nějakého školení/kurzu na tuto kompetenční oblast), 

bylo, dle Vašeho úsudku, v dostatečném rozsahu?  

 Ano  



 Ne, jeden či více důležitých aspektů bylo opomenuto. Uveďte jaké aspekty byly 

opomenuty 

 

VI. Kompetence: Další odborné vzdělávání 

Zájem a realizace odborného i osobního rozvoje, sebereflexe a využívání 

supervize. 

1=vůbec nemám zvládnuté (silná nejistota) až 10=mám zvládnuté (silná 

jistota) 

 

 Sledovat legislativní změny a doplňovat své znalosti i na základě výměny 

zkušeností. 

1-10 

 Sebereflexe. 

1-10 

 Otevřenost k dalšímu vzdělávání. 

1-10 

 Rozpoznat u sebe i druhých předsudky a stereotypy, stresy a emoce a nenechat se 

jimi ovlivňovat. 

1-10 

 Nenechat se ovlivnit a zaskočit případnými předsudky klientů (např. chce jednat 

s někým starším, či s jiným pohlavím, atd.)  

1-10 

 Sdílet s kolegy profesionální nejistoty, případně si dokázat říci o radu  

1-10 

 Psychická odolnost, zvládání případných selhání, nezdarů, rozpoznání začínajícího 

syndromu vyhoření 

1-10 

 Vytvářet a udržovat pracovní vztahy s jednotlivci, organizacemi, odborníky a 

dobrovolníky, respektovat jejich odlišné pohledy a pracovat s nimi 

1-10 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci svého 

studia? 

 Ano 



 Ne 

 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci 

kurzu/školení za dobu své praxe v občanském poradenství? 

 Ano, v rámci jednorázového školení/kurzu 

 Ano, v rámci vícedenního školení/kurzu 

 Ne, nebylo možné se zúčastnit (z kapacitních důvodů již nebylo možné se 

školení/kurzu zúčastnit) 

 Ne, na tuto kompetenční oblast nebylo realizováno žádné školení/kurz  

 

Pokud Ano (zúčastnil/a jste se nějakého školení/kurzu na tuto kompetenční oblast), 

bylo, dle Vašeho úsudku, v dostatečném rozsahu?  

 Ano  

 Ne, jeden či více důležitých aspektů bylo opomenuto. Uveďte jaké aspekty byly 

opomenuty 

 

VII. Kompetence: Technické a administrativní kroky 

Schopnost pracovat s danými zdroji a vést dokumentaci. 

1=vůbec nemám zvládnuté (silná nejistota) až 10=mám zvládnuté (silná jistota) 

 

 Práce s informační databází, právním systémem ASPI a systémem ISOP 

1-10 

 Vést příslušnou dokumentaci (záznamový arch) 

1-10 

 PC gramotnost a využívání kancelářské techniky (např. tiskárna, kopírka apod.) 

1-10 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci svého 

studia? 

 Ano 

 Ne 

 

Měl/a jste možnost rozvíjet, prohlubovat tuto kompetenční oblast v rámci 

kurzu/školení za dobu své praxe v občanském poradenství? 



 Ano, v rámci jednorázového školení/kurzu 

 Ano, v rámci vícedenního školení/kurzu 

 Ne, nebylo možné se zúčastnit (z kapacitních důvodů již nebylo možné se 

školení/kurzu zúčastnit) 

 Ne, na tuto kompetenční oblast nebylo realizováno žádné školení/kurz  

 

Pokud Ano (zúčastnil/a jste se nějakého školení/kurzu na tuto kompetenční oblast), 

bylo, dle Vašeho úsudku, v dostatečném rozsahu?  

 Ano  

 Ne, jeden či více důležitých aspektů bylo opomenuto. Uveďte jaké aspekty byly 

opomenuty 

  

 



PŘÍLOHA 4 

Přepisy rozhovorů s občanskými poradci 

 

Rozhovor č. 1 

J: Nejprve bych Vám chtěla poděkovat, že jste si udělala čas na tento náš rozhovor. Ten 

bude vycházet, navazovat na dotazník, co už jste vyplňovali elektronicky. Můžeme 

začít? 

P1: Jistě.  

J: Na začátek bych se zeptala, jak dlouho již působíte v občanském poradenství? 

P1: Bude to už 12 let. 

J: Vybavíte si, z jakého důvodu jste si zrovna OP zvolila pro svou práci? 

P1: Spíš jsem to tak zkusila. Byla jsem 12 let doma s dětmi a pak jsem se rozhodovala, 

kam půjdu do práce. V době, kdy začínali PC a ta kancelářská technika, tak já byla doma 

a neměla jsem s tím zkušenosti, bála jsem se vůbec někam nastoupit. Po studiích jsem 

nějakou dobu pracovala jako sekretářka, ale s touto prací už jsem po rodičovské 

nepočítala. Tak jsem se začala tak rozhlížet, poptávat se po známých a jedna známá se 

zmínila, že její kamarádka dělá právě v OP. Zašla jsem se tam tedy podívat, pak tam 

začala dělat jako dobrovolník, pak na zkrácený úvazek a pak na plný. 

J: Takže to nebyl nějaký dlouhodobější plán a jasné rozhodnutí. 

P1: Vůbec ne, nevěděla jsem, do čeho jdu. Vždy jsem se spíš bála úřadů, zákonů a 

podobných věcí. Nikdy by mě nenapadlo, že bych dělala tuto práci. Chtěla jsem dělat 

něco užitečného, takže jsem se byla ptát třeba ve Fondu ohrožených dětí, v Dětském 

krizovém centru a všude na mě neměli čas nebo že teď nikoho nehledají nebo ať přijdu 

za týden až tam bude někdo kompetentní…Když to tady, když jsem přišla do poradny, 

vedoucí se mě hned ujala, všichni byli moc milí a tak jsem si řekla, že do toho půjdu. 

Nejdříve jsem v rámci toho dobrovolnictví chodila jen tak 1x týdně na různé porady a 

hodně pozvolna mě nechali si zvykat na to prostředí.  

J: To zní opravdu příjemně. 

Když bychom se teď společně podívali znovu na ten dotazník, který jsem zasílala. Tady 

vidíte vypsané kompetence, které v dotazníku byly. Dalo by se říci, která z těchto 

kompetencí byla pro Vás nejobtížnější, když jste začínala s občanským poradenstvím? 

P1: Naučit se vyhledávat informace, to bylo nejtěžší. A pak také vyrovnat se s určitými 

typy klientů, např. kteří očekávali, že budou jednat s právníkem. Někteří klienti byli v té 



otázce, na kterou se přišly zeptat mnohem vzdělanější než já. Na začátku, když na mě 

vypálili nějakou otázku, tak jsem třeba nejdříve vůbec nevěděla o co jde a kde to hledat. 

Tak z toho byly ty nejhorší pocity, že selžu v té práci. Ta práce s klientem, komunikace 

apod. byla taková přirozená, s tím jsem problémy neměla. Jak jde člověk i na ten úvodní 

kurz Práce s klientem, tak tam si spoustu věcí zkusí, tak pak v praxi už to nebylo tak 

těžké. Nevím jak objektivně. 

J: V pořádku, jde o Váš pohled. 

P1: Pak ještě naučit se pracovat s typy klientů, se kterými jsem se obecně nerada 

setkávala. Mám ale velké štěstí, protože jak v poradně, ve které jsem začínala, ta už je 

zrušená, tak tady, jsou skvělí lidé. Když něco nešlo, v něčem jsem si nebyla jistá, nikdo 

mi nic nevyčítal, vždy jsme si o tom popovídali. 

J: To je skvělé. Pracovní prostředí dělá hodně. 

P1: Právě.  

J: A co myslíte, že je obecně pro občanské poradce nejtěžší? 

P1: Obecně co dělá problémy? To je věc hrozně individuální. To je věc vedoucího, 

jakmile vidí, že poradce selhává v těch důležitých věcech, že neumí jednat s klientem 

nebo mu říká nesprávné informace, tak je to na něm aby zasáhl. Akorát mě napadá, že je 

taková větší nejistota v těch zákonech, že se navzájem doptáváme. To, že ale člověk něco 

neví, neznamená, že není kompetentní, když se doptává. Sice má člověk třeba nějaké 

mezery, ale zeptá se na to. Já se taky ještě ptám, buď tady kolegů nebo v jiné poradně 

nebo nějakého konzultanta, kterého máme k dispozici.   

J: Rozumím. A když bychom to vzaly z opačné strany - v čem si myslíte, že si jsou 

občanští poradci nejjistější? 

P1:  To může mít také každý jinak. Ale myslím, že, pokud bychom to vzaly podle toho 

dotazníku, tak by to bylo ta komunikační oblast. 

J: Dobrá. Zůstaneme ještě u těch kompetencí. Jaké kompetence jsou podle Vás, takové 

nejzásadnější pro práci občanského poradce? 

P1: To se takhle nedá říct. Nemůže se nějaká vyčlenit, protože jedna bez druhé pořádně 

nefunguje. Maximálně by se dalo říct, že by se bez všeho ostatního daly podávat pouze 

informace. V podstatě e-mailové dotazy toto splňují. Osobní poradenství se nedá dělat 

jinak. I když jsou i případy, kdy se člověk přijde zeptat pouze na jednu konkrétní věc 

nebo chce jen vytisknout znění nějakého paragrafu. Ale když jde o klasické setkání, 

posezení s klientem, tak se nedá říct, co je důležitější. Bez znalosti zákonů by se jednalo 



jen o psychickou podporu, což tedy někdy stačí, ale většinou se to bez nějaké znalosti 

v právní oblasti neobejde.  

Podle těch kompetencí z dotazníku, řekněme, že když třeba pracovník tolik 

nespolupracuje s dalšími organizacemi, tak v tom běžném provozu to tolik nevadí. 

Nebo přispívat k rozvoji organizace. Ne všude to jde. Když jsem např. byla v té předešlé 

poradně, která byla pod Charitou, tak jsem nemohla přispívat nijak. Charita měla jasně 

daná pravidla a nenechala si do toho mluvit. Já mohla tak přispívat k příjemnému 

pracovnímu klimatu. 

J: Rozumím, ne vždy má člověk tu možnost. 

P1: Přesně tak. 

Člověk se nějak chová, něco dělá, něco zná a vyloženě takhle to zaškatulkovat úplně 

nejde. 

J: Nedá se to takhle specifikovat, to chápu. 

A je třeba něco, co byste k těm kompetencím doplnila? 

P1: Ne. Ono, to není špatné, to takhle vidět napsané, ale je hrozně těžké říci, že něco je 

důležitější a něco zvládám líp nebo hůř.  

J: Rozumím. 

A teď kdybychom to vzaly z pohledu školení a těch kurzů. Je kromě toho úvodního 

povinného školení Práce s klientem, ještě nějaké školení vyloženě povinné? 

P1: Ne, pak už je to vlastně nabídka vzdělávání. Poradny si ho platí, je to jedna z položek, 

na kterou si přispívají do Asociace OP. Když to poradny nevyužívají, tak je to jejich 

volba, ale už se i uvažovalo, že by to mělo být povinné. Myslím ale, že většina na ty 

školení jezdí, bývají dobré. Jen je problém, když je to nějaká vzdálená poradna a má 

dojet na školení do Prahy nebo Brna, navíc ještě nocleh, protože jsou ta školení většinou 

2 denní, tak jde také o to, jestli na to mají peníze. 

J: To určitě. 

P1: Nebo se to dělá tak, že na to školení jede 1 zástupce z té poradny a ostatním to pak 

přetlumočí, což je fajn, ale není to úplně ono.  

J: Rozumím. A je takto nastavený systém dalšího vzdělávání občanských poradců, dle 

Vašeho názoru, celkově dostačující, vyhovující? 

P1: Je. Zase vícekrát než 2x ročně, jak to teď je, tak by se to ani nezvládalo organizačně. 

My třeba musíme zavřít, když jdeme na školení. A stejně se nejvíce vzděláváme sami, 

tím jak radíme. A ta školení jsou dobrá, že to buď opráší ty informace, co už člověk měl, 

znal a nebo se dozví víc k něčemu, s čím se setkal zatím okrajově. Teď jsme byli třeba 



minulý týden v Brně a bylo tam odškodňování pracovního úrazu. Už jsme se s tím setkali, 

dělali jsme to, ale když to někdo takhle hezky podá a shrne, má to určitě svůj význam. 

Já myslím, že je to dobře nastavené.  

Pak je tedy ještě to povinné další vzdělávání X hodin jako povinnost sociálního 

pracovníka.  

J: A tato školení se na to vztahují? Mohou se započítat do těchto hodin? 

P1: Tohle ano. Je tam tedy nějaký poměr, kdy se tam může zahrnout odborné vzdělávání, 

které zajišťuje organizace, ve které člověk pracuje. Je to napsané přímo v tom zákoně, 

kolik to může být procent a hodin. Naštěstí to není nijak sankciováno, ono to není tak 

jednoduché naplnit. My měli období, kdy jsme neměli vůbec peníze na nějaké kurzy, 

stojí třeba na 1 člověka 1 denní kurz 1500Kč. I když by se nám leckteré to školení líbilo, 

ale ty finance na to nebyly.  

J: To jsou opravdu vysoké částky. A nabídka kurzů jde většinou od Asociace OP nebo 

od nějakých spřízněných organizací? 

P1: Tak to úvodní povinné školení Práce s klientem zajišťuje Asociace, ta ještě zajišťuje 

i to školení 2x ročně k informační databázi. Většinou je tam oblast dluhů, spotřebitelství, 

bydlení, takové to nejčastější, co v poradnách řešíme a pak chodí další nabídky od 

institucí, které se zabývají vzděláváním, a to jsou ty placená. Někdy někdo nabízí v rámci 

nějakého projektu i školení zdarma, když se nám hodí, tak se ho snažíme využít, ale jinak 

si my žádná školení nepoptáváme, že by pro nás dělali.  

J: A můžete si sami říci na jaké téma byste chtěli ty školení, co jsou přes Asociaci? 

P1: Ano, vždy se nás ptají na jaké téma bychom školení chtěli, takže když se sejde více 

hlasů, tak nám ho dají. Nebo když se změní nějaký zákon nebo se chystají nějaké větší 

změny, tak na to máme školení. To sleduje právník, který je na Asociaci. A myslím, že 

to vybírá dobře. 

J: Tak to je ideální. A je třeba nějaká oblast, kompetence, ve které byste se chtěla 

vzdělávat více? 

P1: Jestli nějakou oblast vyloženě preferuji? 

J: Ano. 

P1: To ne. Ta školení jsou fajn, zvlášť když se povede vybrat dobrého lektora, tak je to 

příjemné to mít vše pěkně oživené a takhle shrnuté. 

J: Rozumím. A pokud byste měla možnost něco na tomto systému dalšího vzdělávání 

občanských poradců něco změnit, našla byste něco? 

P1: Já bych to neměnila.  



J: Výborně. My se blížíme do závěru našeho rozhovoru. A tak bych se chtěla takhle na 

konec zeptat-co máte na občanském poradenství nejraději? 

P1: Já jsem ráda, že tady většinou s klienty nepracujeme dlouhodobě, mně vyhovuje 

tento styl práce, že se s klientem vidím 1x nebo 2x, případně víckrát, pokud je to třeba 

oddlužení, ale že je to takové rychlé. Nevyhovovalo by mi třeba dělat v manželské 

poradně nebo v azylovém domě, kde se s těmi klienty pracuje třeba rok a hodně se 

poznají, vytvoří si k sobě i nějaký větší vztah. A pak jsem tu moc spokojená s kolegy. 

Teď mě ještě napadá, co je vlastně na 1. místě, že je tahle práce užitečná. Už to beru tak 

automaticky, že jsem to nejprve nezmínila. 

J: Výborně. Já mockrát děkuji za Váš čas a názory. Ať se Vám i poradně daří. 

P1: Děkuji, Vám také. 

 

Rozhovor č. 2 

J: Chci Vám nejdříve poděkovat, že jste si udělala čas na tento náš rozhovor. Bude se 

převážně týkat dotazníku, kterým jsem zasílala. Můžeme začít? 

P2: Ano.  

J: Nejprve bych se zeptala, jak dlouho již působíte v občanském poradenství? 

P2: Nedávno to byl 1 rok. 

J: A jaký byl důvod Vašeho rozhodnutí věnovat se občanskému poradenství? 

P2: Už když jsem tady byla na praxi, to jsem dostudovávala práva, tak se mi tu moc 

líbilo. Vlastně co klient to jiná kauza. Člověk si procvičí různé odvětví práva a jelikož 

mě právo baví, tak o to více mě to baví tady. Pokaždé je to opravdu něco jiného, i když 

přijdou 2 osoby se stejným problém, není to to samé. 

J: Je to takové pestré. 

P2: Přesně tak. 

J: A když byste se ohlédla za Vaším studiem. Jak byste řekla, že Vás studium práva na 

tuto práci občanského poradce připravila? 

P2: Myslím, že když bych šla hned po škole sem, tak mě na to připravila zhruba na 60%, 

ale že jsem mezitím ještě pracovala jinde, tak ty vědomosti ze studia už nebyla tak 

čerstvá. Když bych šla hned, tak myslím, že by to šlo. Ve škole jsme probíraly oblasti 

práva, co se řeší i tady a některé věci by se daly opravdu využít. 



J: Výborně. A když bychom se vrátily k tomu dotazníku, který jste vyplňovala. Tady 

vidíte vypsané kompetence, které v dotazníku byly. Dalo by se říci, která z těchto 

kompetencí byla pro Vás nejobtížnější, když jste začínala s občanským poradenstvím? 

P2: Pro mě nejtěžší? Jelikož jsem 2 roky dělala jedinou oblast práva, finanční právo a 

byla to hlavně administrativa a práce s PC, tak bylo asi nejobtíženější naučit se zase 

jednat s klientem a samozřejmě ty znalosti. Vše si oprášit.  

J: Rozumím. A teď z pohledu školení a kurzů. Jste tady kratší dobu, stihla jste už nějaké 

další, jiné školení než to úvodní Práce s klientem? 

P2: Když jsem sem nastoupila, tak jsem měla ta školení k informační databázi, tam jsem 

si začala oprašovat ty znalosti práva. Tohle školení bylo asi měsíc po tom, co jsem 

nastoupila a teď nedávno bylo další, což mi dost pomohlo. 

J: Dalo by se říci v čem konkrétně Vám pomohlo?  

P2: Tak celkově se rozkoukat a lépe se zaběhnout. Udělat si obrázek, jak na klienty a i 

v těch právních věcech.  

J: Skvěle. A když byste měla zhodnotit ty zatím proběhlá školení, jak Vám vyhovovaly, 

jak se Vám líbily? 

P2: Byly moc fajn. Jak už jsem zmínila, tak mi opravdu pomohly. A myslím, že jsou i 

četností tak akorát. Stejně, změny v zákonech si člověk musí hlídat hlavně sám, ale to 

patří k té práci. Školení nám pak dotváří takový obraz k té dané problematice. 

J: Pokud byste mohla ten systém dalšího vzdělávání občanských poradců nějak změnit, 

čím nebo jak byste ho upravila, změnila? 

P2: Mně to takhle vyhovuje, takže bych ani nic nechtěla měnit. 

J: Dobrá. A je třeba nějaká kompetenční oblast, ve které byste se chtěla více vzdělávat? 

P2: Celkově potřebuji co nejvíce čerpat znalosti. Jsem tu poměrně krátce, takže toho 

ještě nevím tolik, co kolegové, tak s nimi ještě dost spolupracuji. Hodně se ptám, když 

to nemůžu dohledat nebo si nejsem jistá kde začít hledat. 

J: Jak se říká, zkušenosti jsou k nezaplacení. 

P2: To určitě. 

J: My se blížíme ke konci našeho rozhovoru. Chtěla byste k tomu, co jsme si tady řekli, 

případně třeba k těm kompetencím z dotazníku, něco dodat?  

P2: Nic mě nenapadá. 

J: Já se tedy ještě na závěr zeptám, když byste měla říct, co máte na občanském 

poradenství nejraději, co by to bylo? 



P2: Tak pro mě hlavně ta pestrost, co dotaz to jiná oblast a sáhodlouze se neřeší 1 případ. 

Člověk se tady lecčemu přiučí i pro sebe do života, co pak může využít. 

J: Výborně. Já tedy moc děkuji za Váš čas a názory. A hodně štěstí Vám i poradně. 

P2: Díky. 

  

Rozhovor č. 3 

J: Na začátku Vám chci především poděkovat, že jste si udělala čas na tento náš 

rozhovor. Půjde o takové doplnění k dotazníku, co už jste vyplňovali elektronicky. 

Můžeme začít? 

P3: Mhm.  

J: Nejprve bych se tedy zeptala, jak dlouho jste občanským poradcem? 

P3: Zhruba 4 roky. 

J: A vybavíte si z jakého důvodu jste se rozhodla zrovna pro tuto práci? 

P3: Lákalo mě to. Chtěla jsem to zkusit. Tou dobou jsem skončila v předchozí práci, to 

jsem dělala na úřadu práce a tam už jsem nechtěla pokračovat. Na úřadu to bylo pořád 

to samé, samá evidence, dávky. Občanské poradenství je mnohem zajímavější, alespoň 

tedy pro mě. 

J: Rozumím. A když bychom se vrátily právě k těm začátkům. Tady jsou vypsané ty 

kompetence z dotazníku. Dalo by se říci, co pro Vás bylo tenkrát nejtěžší se naučit? 

P3: Tak určitě ty právní znalosti. Na úřadu jsme sledovali to pracovní právo, ale 

v ostatním jsem se ze začátku dost ztrácela. 

J: Mhm. A pokud bychom to teď vzaly více obecněji. Co myslíte, že je obecně pro 

občanské poradce nejobtížnější z těchto vypsaných kompetencí? 

P3: No to těžko říct, u každého to může být něco jiného. Ale tak obecně asi taky ty právní 

znalosti. Přeci jen být stále v obraze ve všech možných odvětví není jen tak. 

J: To není. 

P3: Takže asi to. Ale je to jen můj názor. 

J: V pořádku, jde právě o Váš pohled. A když byste měla říci, v jaké z těch kompetencí 

by si obecně mohli být občanští poradci více jistí, jaká by to byla nebo byly? 

P3: Myslím, že komunikace s klientem a podobně, to jde tak přirozeně. To se mi právě 

na občanském poradenství líbí, že je takové přirozené.  

J: Chápu. A ještě co se týká těch kompetencí, které myslíte, že jsou, dle Vašeho názoru, 

takové nejdůležitější? 



P3: Tak to Vám vážně nepovím. Nemyslím, že by se dalo říct, že nějaké jsou víc důležité 

a nějaké míň. Jedině by se dalo ještě říct, v jaké fázi se co více používá. Třeba na začátku 

toho setkání s klientem je důležitá komunikace, hodně i ta neverbální, ujišťování se, 

doptávání a podobně. A v té další fázi to společné hledání možností a cest k řešení. No, 

nedá se vyčlenit jen některá z těch kompetencí. 

J: Rozumím.  

Teď bych se ráda zaměřila na oblast dalšího odborného vzdělávání, školení a kurzy. Co 

máte v této oblasti k dispozici? 

P3: Tak 2x ročně jsou školení na tzv. informační databázi, tam se probírá to, co prošlo 

velkými změnami nebo co je takové nejaktuálnější a pak jsou nějaké další nabídky kurzů, 

ale ty si musíme platit zvlášť. A pak je ještě to úplně úvodní Práce s klientem+je ještě 

Práce s klientem II, což se dělá po nějakých letech praxe pro takové oživení. 

J: Jak Vám tento sytém vzdělávání vyhovuje?  

P3: Mně vyhovuje, neměnila bych ho.  

J: A je třeba nějaká kompetence, ve které máte zájem se vzdělávat více? 

P3: To bych neřekla. Možná ty složitější záležitosti, jako je třeba oddlužení.  

J: To chápu. My se blížíme k závěru našeho rozhovoru, tak než položím závěrečnou 

otázku, zeptala bych se, jestli byste něco ještě chtěla dodat? 

P3: Ne, díky, nechtěla. 

J: Dobrá, mám tedy poslední takový shrnující dotaz-co máte na práci občanského 

poradce nejraději?  

P3: Že jde o zajímavou práci, která není rutinní. Když bych to porovnala s tím úřadem 

práce, kde jsem dříve dělala, tak tam bylo vše dané předpisy a nebyl zrovna moc prostor 

na nějaký individuální přístup. A tady? Jde vlastně o takové popovídání, na které je dost 

času a pomáhá.  

J: Výborně. My jsme tedy na konci našeho rozhovoru. Já moc děkuji za čas, co jste se 

mnou strávila a za Vaše názory.  

P3: Nemáte zač. Bylo to náhodou příjemné. 

J: To jsem jedině ráda a přeji ať se Vám i poradně daří. 

P3: Díky, taky ať se daří. 

 

 


