
Občanská poradna 
SPOLEČNĚ – JEKHETANE 

 

Informace pro zájemce o službu: 

Naše služba zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, radí a pomáhá 

při uplatňování práv a oprávněných zájmů občanů prostřednictvím poskytování rad, 

informací a pomoci při zařizování běžných záležitostí, vyplňování formulářů a 

sepisování písemných podání. Poradenství je poskytováno v rámci 

Moravskoslezského kraje osobám starším 18 let. 

Zásady poskytování služby: 

 Bezplatnost – všechny služby OP jsou zcela zdarma. 
 

 Nezávislost – poradce při poskytování sleduje oprávněný zájem uživatele 

a nenechává se ovlivňovat zájmy třetích osob. 
 

 Nestrannost – poradenství je poskytováno bez ohledu na rasu, barvu 

pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo 
sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině. 
 

 Mlčenlivost - poradce zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, 

které se dozví v rámci či v souvislosti s poskytováním poradenství. 
 

 Respekt ke klientům - poradce respektuje lidskou důstojnost klienta a 

poskytuje službu způsobem, který odpovídá schopnostem a možnostem 
klienta. 

                   Pobočka OP: U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava – Přívoz 
 

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 

Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 

Čtvrtek 8:00 - 12:00 - 
 

                 Odpoledne jen pro objednané viz tel: 596 113 890, 602 248 693 

 

                     Pobočka OP: Dělnická 20, 708 00 Ostrava – Poruba 
 

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 

Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 

Odpoledne jen pro objednané viz tel: 591 124 979, 778 059 313 

Posledního neobjednaného uživatele poradkyně přijme nejpozději v 11:30 hod. 
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