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Rok 2012 lze hodnotit pro "D" občanské sdružení jako úspěšný. Hospodaření 

skončilo se ziskem. Klientů do Občanské poradny přibývá (to zase není až takový 

úspěch, problémů k řešení je pro občany stále víc).  

Kurzů, které pořádáme se účastní také stále více účastníků. 

Začala realizace projektu "Další vzdělávání občanů Liberecka" financovaného z 

ESF a rozpočtu ČR republiky. 

Pustili jsme se do rekonstrukce suterénních prostorů, vymalovali jsme a upravili 

vybavení přednáškového sálu. 

Úvod 
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sociální dávky 75 

sociální služby 9 

pojištění 39 

pracovně právní vztahy a zaměstnanost 144 

bydlení 266 

rodina a mezilidské vztahy 246 

majetkoprávní vztahy, náhrady škody 349 

finanční a rozpočtová problematika 298 

zdravotnictví 9 

školství 0 

ekologie a životní prostředí 0 

ochrana spotřebitele 59 

základy práva 4 

právní systém EU 2 

občanské soudní řízení 1050 

veřejná správa 32 

trestní právo 80 

ústavní právo 1 

Přehled podílu dotazů podle oblastí 

Tradičně stoupá počet dotazů týkajících se dluhové tématiky - tuto 

oblast znázorňuje jednak téma finanční a rozpočtová problematika a 

také občanské soudní řízení, které postihuje také problematiku oddlu-

žení.  

V roce 2012 navštívilo Občanskou poradnu celkem 1 840 klientů a bylo 

zodpovězeno celkem 2 663 dotazů. 
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  2008 2009 2010 2011 2012 

celkem dotazy 1057 1686 2097 2298 2663 

dotazy dluhové 218 425 1021 1118 1178 

Podíl dotazů s dluhovou tematikou na celkovém počtu dotazů 

Z grafu počtů dotazů s dluhovou tématikou je zřetelné, jak 

tato problematika zasahuje do života stále více občanů. 

Naše Občanská poradna navázala spolupráci jednak s pra-

covníkem exekuční kanceláře, ale také s insolvenčním sou-

dem, se kterým probíhají pravidelná setkání. Můžeme tak 

klientům zajistit opravdu kvalitní poradenství. 
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Také v roce 2012 jsem pokračovali v akreditování našich kurzů, rozšiřujeme naši nabídku, průběž-

ně aktualizujeme výukové materiály. 

Podíl externích a interních kurzů se začíná přiklánět více ke kurzům externím, naše kurzy realizu-

jeme v Olomouci, Mostě, Praze a dalších místech v celé České re-

publice. 

Přednáškový sál jsme vybavili novou podlahovou krytinou, vesta-

věné skříně jsme doplnili novým konferenčním stolkem a velkými 

mobilními stoly. Vymalovali jsme a zútulnili celý tento prostor.  

V roce 2012 jsme realizovali : 

 18 interních kurzů pro 83 účastníků 

 17 externích kurzů pro 295 účastníků 
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V roce 2012 jsme nastartovali realizaci projektu „Další vzdělávání občanů Liberecka“, v rámci tohoto projektu vznikly, mimo jiné, samo-

statné stránky tohoto projektu - www.vzdelavani-obcanu.cz. 

Tento projekt nabízí občanům možnost zúčastnit se množství diskusních seminářů na témata Odpovědného přístupu k financím, Jak na 

média a informace, Aktivní přístup k obhajobě svých práv, Prevence kriminality, Aktivní občan, Dobrovolnictví. Na stránkách projektu 

jsou k dispozici vzdělávací letáky v elektronické podobě a další informace určené pro širokou veřejnost. 

Tento projekt je financován z prostředků ESF a rozpočtu ČR. 
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MZDY 1723889 

z toho odvody soc. 
a zdrav.poj 500925 

    

SLUŽBY 1588406 

lektorné kurzy 1230360 

poštovné,telefony 43971 

software 89344 

pronájem 4920 

stavební úpravy 76483 

projekční práce 24500 

doména,web 34035 

inzerce 12000 

čl poplatek 3000 

servis techniky 1497 

ost drobné 25156 

kurzy 6100 

tisk 37040 

Přehled nákladů 

CESTOVNÉ 9386 

    

OPRAVY 32785 

    

MEDIA 139869 

energie 129855 

vodné 10014 

Materiál 330861 

kanc.hyg.ost. 76343 

drobný maj 254518 

    

Ostatní náklady 21897 

akreditace 3000 

pojistné 14889 

popla ost 4008 

    

ODPISY 1783 

odpisy budovy 1783 

Náklady celkem  3.848.876 Kč 
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Přehled výnosů 

Projekty 717855 

projekt Další vzdělávání 717855 

Statutární město Liberec 30000 

OP 30000 

MěÚ Frýdlant 60000 

občanská poradna 60000 

MPSV 874000 

občanská poradna 874000 

Krajský úřad 100000 

OP 100000 

Statut. město Jablonec n N 95000 

OP 95000 

AOP a ost 154074 

AOP 58581 

D R A K 95493 

Dary 3350 

    

Tržby z vlastní činnosti 1808370 

kurzovné 1808370 

    

Ostatní výnosy 163956 

úroky 5493 

nájemné,nocležné 79425 

fond oprav 77877 

ost 1161 

    

Členské příspěvky 1400 

Zisk 159.129 Kč     

Výnosy celkem  4.008.005 Kč 
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Děkujeme všem, kteří v roce 2012“D“ občanské sdružení podporovali. 
Děkujeme našim pracovníkům za výbornou práci v roce , dobrovolníkům, bez kterých by práce sdružení byla velmi složitá. 

Děkujeme individuálním dárcům, organizacím, obcím, ministerstvu, krajskému úřadu za podporu naší práce. 

©2013 

V roce 2013 si všichni přejeme hodně úspěchů, zdraví, pohody a chuti do další práce. 


