
 

 
Dne 11. 5. 2017 sepsaly poradkyně Občanské poradny. Aktualizace: 7. 2. 2018. 

OTOČTE   

Vítáme Vás v Občanské poradně Vsetín, prosíme přečtěte si pozorně následující informace.  

Kdo jsme? 

Občanská poradna Vsetín je sociální služba poskytující odborné sociální poradenství. Nejsme advokátní 

kanceláří a nemůžeme Vás zastupovat. Našim klientům však poskytujeme informace a podporu. Dále Vám 

můžeme poskytnout vzory nebo Vám pomoct při sepsání dokumentů. Naše služby jsou poskytovány 

ZDARMA. 

Naším posláním je poskytovat lidem informace a podporu umožňující orientaci v jejich situaci tak, aby byli 

schopni rozhodovat o způsobech jejího řešení a svá rozhodnutí realizovat.  

Naším cílem je podílet se na zlepšení životní situace osob. 

Komu a s čím pomáháme? 

Poradenství poskytujeme dospělým osobám, které se na nás obrátí s problémy například1 v těchto oblastech: 

Dluhy 

Práva a povinnosti věřitelů a dlužníků 

Exekuční řízení a práva účastníků 

Oddlužení (osobní bankrot) 

Konzultace a příprava insol. návrhu  

 

Rodina a mezilidské vztahy 

Výchova a vyživovací povinnost 

Rozvod manželství, vypořádání majetku 

Práva a povinnosti členů domácnosti 

 

Spotřebitelské poradenství 

Reklamace a odstupování od smluv 

Vymáhání spotřebitelských práv 

 

Majetkoprávní vztahy a dědictví 

Darování  

Zřizování a užívání služebností  

Zodpovědnost plynoucí ze SJM 

Práva povinnosti majitelů a nájemců 

Dědické řízení

Neposkytujeme poradenství za účelem podnikání a komerčního využití, neposkytujeme odborné daňové a 

finanční/investiční poradenství. 

Při poskytování služby dodržujeme zásady bezplatnosti, diskrétnosti, nezávislosti a nestrannosti. 

Kde a kdy působíme 

Pro konzultaci na Vsetíně (Jiráskova 419) je možné se objednat (tel. +420 774 262 243) nebo v pondělí (9:00 

- 11:30 h) a ve středu (13:30 – 16:00 h) přijít bez objednání. Konzultace na kontaktních pracovištích (Nový 

Hrozenkov, Velké Karlovice, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Klobouky) jsou možné vždy ve čtvrtek jednou 

za 14 dnů a jsou bez objednání. 

                                                           
1 Dalšími oblastmi jsou: pracovně právní vztahy a zaměstnanost, občanské soudní řízení, sociální pomoc a 
dávky, pojištění, bydlení, trestní právo, zdravotnictví, ústavní právo, veřejná správa, právní systém EU, 
základy práva ČR, školství a vzdělávání, ekologie. 
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OTOČTE   

 

Vítáme Vás v Občanské poradně Vsetín, prosíme přečtěte si pozorně následující informace.  

Jak to bude probíhat? 

Konzultace bude probíhat v poradenské místnosti. Doba rezervovaná na první schůzku pro objednané nebo 

na kontaktních pracovištích je 60 minut, čas nemusíme vyčerpat celý. Bez objednání ve Vsetíně rezervujeme 

pro první schůzku 30 minut. 

Služby poskytujeme zdarma a anonymně, nemusíte se tedy představovat (z tohoto důvodu se také 

poradkyně nepředstaví jako první). 

Poradenství je poskytováno pouze na základě informací a dokumentů, které nám poskytnete. Na základě 

těchto informací se s Vámi poradkyně dohodne na konkrétním průběhu poskytování služby a dalším postupu. 

Tuto dohodu můžete kdykoliv změnit. Spolupráci s poradnou můžete kdykoliv ukončit. 

V poradně Vám poskytneme informace potřebné pro řešení Vašeho problému, vysvětlíme Vám, jaké 

možnosti máte a jaké důsledky mohou Vaše další kroky mít. Rozhodnutí o řešení problému, bude však vždy 

na Vás. 

Pokud si nejste jistí, nebojte se zeptat. 

S kým budete jednat? 

Na recepci je přítomna pracovnice recepce, obvykle se zde setkáte s paní Monikou Obdržálkovou. Pracovník 

recepce neposkytuje poradenství, může Vás však objednat. 

V naší poradně působí tři poradkyně Mgr. Ivana Kovářová, Mgr. Lucie Kašíková a Mgr. Soňa Zelíková. Jsme 

sociální pracovnice a splňujeme kvalifikační předpoklady dle zákona o sociálních službách. Poradkyni si není 

možné zvolit. 

Stížnosti a návrhy na zlepšení 

Pokud nejste s naší službou spokojeni nebo máte nápady, jak ji zlepšit, budeme rádi, když se obrátíte na: 

- Poradce 

- Ředitele organizace (Mgr. Soňa Zelíková) 

- Městský úřad Vsetín, Krajský úřad Zlínského kraje, instituci sledující dodržování lidských práv 

- Můžete také vyplnit dotazník o službě dostupný na recepci a webových stránkách 

Vaše stížnosti nebo podněty nijak neovlivní naši další spolupráci, chceme se zlepšovat. 

 

Další informace naleznete v dokumentu „Informace o poradně“ na recepci, na stránkách 

www.vkci.cz nebo u poradkyň. 


