
 osvětová a informační činnost – 

besedy, informační materiály, internetové 

poradenství – iporadna.cz. 

 

Činnosti, které služba 

neposkytuje 

 

 advokátní služby, 

 notářské služby, 

 finanční poradenství (specifické 

úvěrové, pojišťovací a investiční 

poradenství, včetně vyřizování 

úvěrů), 

 daňové poradenství (daňová 

přiznání), 

 výpočet dávek sociálního 

zabezpečení,   

 finanční pomoc a ubytování, 

 služby rodinných poradců a 

mediátorů, 

 poradenství právnickým osobám, 

OSVČ v rámci jejich podnikatelské 

činnosti. 

 

Zásady poskytování služby 

 individuální přístup 

 nestrannost 

 respekt 

 mlčenlivost a diskrétnost 

 bezplatnost 

 

 

 

Emailový kontakt, dotazy:     

poradna@jekhetane.cz 

 

Webové stránky: jekhetane.cz 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanská poradna 
SPOLEČNĚ – JEKHETANE 

 
 

                   

                    INFORMACE 

PRO UŽIVATELE SLUŽBY 
 

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 - 17:00 

Čtvrtek 8:00 - 12:00 - 

 

Odpoledne jen pro objednané. 

Objednávky na tel.: 596 113 890, 602 248 693,    

778 059 313 

 

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. 

Objednávky na tel:: 591124 979, 778 059 313, 

608 542 568 

 

Posledního neobjednaného uživatele poradkyně 

přijme nejpozději v 11:30 hod. 

 



Poslání služby 

Posláním Občanské poradny SPOLEČNĚ-

JEKHETANE je poskytovat informace, rady, 

aktivní pomoc a asistenci lidem v nepříznivé 

sociální situaci, kterou neumí nebo nemohou 

řešit sami. 

Nepříznivá sociální situace je chápána jako 

situace, kdy zájemce: 

 je zadlužený nebo předlužený, 

 má nízké sociální kompetence nebo 

dovednosti, 

 se neorientuje v oblasti sociálního 

zabezpečení (sociální dávky, důchody a 

podobně), 

 se neorientuje v běžných oblastech 

práva (rodinné, trestní, pracovní, 

občanské soudní řízení, občanský 

zákoník a další), 

 je obětí trestného činu, 

 je nezaměstnaný, 

 žije v nevyhovujících bytových 

podmínkách nebo je ohrožen ztrátou 

bydlení, 

 je ohrožen chudobou a sociálním 

vyloučením, 

 vede rizikový způsob života, 

 neorientuje se ve veřejné správě (úřady, 

instituce: např. Policie ČR, soudy, Úřad 

práce ČR), 

 neorientuje se ve spotřebitelské 

problematice (např. předváděcí akce, 

smlouvy o dodávkách energií, smlouvy o 

telekomunikačních produktech), 

 a další… 
 

Cíle služby 

 Uživatel, který získal informace, jak 

samostatně řešit běžné záležitosti 

osobního života (bydlení, hmotné 

zabezpečení, příjmy, zdravotní péče, 

zaměstnání, rodina, mezilidské vztahy, 

sociální péče). 

 Uživatel, který na základě rady získané 

v poradně, je zodpovědný za své jednání 

a dokáže posoudit jeho důsledky 

(dluhová problematika, problémy se 

zákonem). 

 Uživatel, který s aktivní pomocí poradny 

zná svá práva a povinnosti (orientace 

v zákonech). 

 Uživatel, který s asistencí poradny umí 

komunikovat tak, aby obhájil své 

oprávněné zájmy (sepisování návrhů, 

žádostí, odvolání na veřejné instituce). 

 

Cílová skupina 

 Osoby starší 18 let, které se nacházejí 

v nepříznivé sociální situaci. 
 

Činnosti poskytované 

službou 

 poskytujeme komplexní dluhové 

poradenství – např. podávání Návrhu na 

povolení oddlužení 

 

 poskytujeme informace o řešení 

nejrůznějších životních situací - např. 

rodinné právo – výživné, společné jmění 

manželů, pěstounství; sociální dávky; 

soudní řízení; jednání s úřady; 

spotřebitelské problémy – reklamace; 

nemocenské a důchodové zabezpečení; 

vztahy s majiteli bytů; sousedské vztahy; 

dědění a dědické řízení; kupní, nájemní, 

darovací smlouvy; pracovně právní 

vztahy, 

 

 pomáháme s vyplňováním formulářů a 

žádostí, 

 

 pomáháme se sepisováním 

základních návrhů k soudu - svěření 

dětí do péče a výživné, rozvod 

manželství, sousedské spory, 

jednoduchá odvolání, odpor proti 

platebnímu rozkazu nebo trestnímu 

příkazu), 

 

 poskytujeme komplexní poradenství 

obětem trestných činů – informace o 

právech a povinnostech poškozeného 

v trestním řízení, o průběhu trestního 

řízení, informace o možnostech řešení 

situace mimo trestní řízení (mediace, 

dohody o narovnání, náhrada škody 

dohodou nebo občanskoprávním 

sporem), sepisování písemností při 

komunikaci s policií, soudem aj., 

doprovod při jednání na policii apod., 

základní psychologická pomoc,  


