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Před dvaceti lety, přesně 19. dub-
na 1999, se otevřely dveře Občanské 
poradny v Jihlavě a poradna přivítala 
první klienty.  Model poradenství byl 
do České republiky přenesen z Velké 
Británie. U počátku poradny jako 
studentského projektu pod vedením 
Markéty Lálové stáli studenti Sou-
kromé vyšší odborné školy sociální. 

Shodou okolností jednou z nich 
byla i současná zaměstnankyně po-
radny Lenka Běhunková. Prvně 
jmenovaná se stala i ředitelkou nově 
vzniklé poradny. Poradenství bylo 
poskytováno na základě dobrovol-
nictví a v prvních letech poradny 
byly poskytovány stovky konzultací.  

V roce 2001 otevřela poradna své 
kontaktní místo v Telči. Následně se 
poradenské centrum přestěhovalo 
do nových prostor na Žižkově ulici, 
kde je dodnes. Zásadní zvrat přišel 
v roce 2007. Vstoupil v účinnost zá-

Občanská poradna Jihlava pomáhá 20 let

kon o sociálních službách a tímto zá-
konem došlo k profesionalizaci celé 
organizace. 

„V roce 2019 tedy slavíme 20 let od 
počátku našich služeb a ušli jsme jako 
organizace velký kus cesty. Za dvacet 
let jsme poskytli přes 28.000 bezplat-
ných konzultací. V současné době spo-
lupracujeme se třemi externími práv-
níky a dalšími odborníky,“ popisuje 
ředitel Občanské poradny Jihlava 
Karel Křivánek a dodává, že poradna 
je akreditovanou právnickou osobou 
pro poskytování poradenství v oblas-
ti dluhové problematiky. 

Aktuálně lidem v nouzi pomáhá 
šest zkušených pracovníků. „Během 
předešlých let poradnou prošlo mno-
ho zaměstnanců, kterým patří podě-
kování za jejich odvedenou práci ve 
prospěch poradny,“ zdůrazňuje Karel 
Křivánek. 

Největší otisk zanechala bývalá ře-

U POČÁTKU poradny jako studentského projektu pod vedením Markéty Lálové 
stáli studenti Soukromé vyšší odborné školy sociální.  Foto: archiv MMJ

V České republice půjdeme k vo-
lebním urnám tradičně v pátek a v 
sobotu 24. a 25. května. 

V českém volebním systému může 
volič hlasovat pro jedinou kandi-
dátku a udělit zakroužkováním 
maximálně dva preferenční hla-
sy. Česko má 21 mandátů z celko-
vého počtu 705 europoslanců. 

O hlasy voličů se utká 39 uskupení.

Průběh voleb
První den voleb – v pátek 

24. 5. 2019 proběhne hlasování od 
14:00 hodin do 22:00 hodin, 

druhý den voleb – v sobotu 
25. 5. 2019 se bude hlasovat od 
8:00 hodin do 14:00 hodin. 

Sčítání hlasů proběhne v sobo-
tu ihned po uzavření volebních 
místností a výsledky vyhlásí Státní 
volební komise po uplynutí doby 
stanovené pro uzavření poslední 
volební místnosti na území Evrop-
ské unie.

Kdo může volit
občan ČR, který alespoň 25. květ- �

na 2019 dosáhne věku 18 let,
je v den voleb přihlášen k trva- �

lému pobytu na území města Jih-
lavy,

ve volební místnosti se proká- �
že předložením platného dokla-

du totožnosti (občanský průkaz, 
cestovní, diplomatický nebo slu-
žební pas ČR anebo cestovní prů-
kaz).

nebo 
občan jiného členského státu EU,  �

který alespoň 25. května 2019 do-
sáhne věku 18 let a je nejméně od 
10. dubna 2019 přihlášen k trvalé-
mu nebo přechodnému pobytu na 
území města Jihlavy, 

je zapsán v seznamu voličů,  �
ve volební místnosti prokáže rele- �

vantním dokladem svou totožnost.

Každý jihlavský volič si může 
v úředních hodinách na úseku evi-
dence obyvatel Magistrátu města 
Jihlavy ověřit, zda je zapsán v se-
znamu voličů a může případně po-
žadovat provedení opravy svých 
údajů. 

Občané zapsaní do zvláštního se-
znamu voličů vedeného některým 
zastupitelským úřadem mohou 
v Jihlavě volit, jen pokud požádali 
o vyškrtnutí z tohoto seznamu. 

V rámci realizace volebního práva 
bude ve dnech voleb na Magistrátu 
města Jihlavy, vchod ul. Hluboká 8, 
služba pro vyhotovení občanského 
průkazu na počkání. 

Tento občanský průkaz je bez stro-

jově čitelných údajů a jeho platnost 
je jeden měsíc. 

Občan při podání žádosti prokáže 
svoji totožnost a předloží 2 fotogra-
fie o stanovených rozměrech. 

Překážky ve výkonu volebního 
práva 

Pro volby do Evropského parla-
mentu jsou zákonem stanovené tyto 
překážky ve výkonu volebního prá-
va:

omezení osobní svobody z důvodu  �
ochrany zdraví lidu

omezení svéprávnosti k výkonu vo- �
lebního práva 

Voličské průkazy
Voličský průkaz vydává příslušný  �

obecní úřad od vyhlášení voleb
Volič může požádat o vydání vo- �

ličského průkazu ode dne vyhlášení 
voleb a to:

osobně nejpozději do 22. 5. 2019 
do 16.00 hodin

podáním doručením nejpozději 
17. 5. 2019 Magistrátu města Jihla-
vy (v listinné podobě s úředně ověře-
ným podpisem voliče)

v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky do 
17. 5. 2019

Obecní úřad od 9. 5. 2019 předává 
voličské průkazy osobně voliči nebo 

osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žáda-
jícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle. 

Voličský průkaz opravňuje voliče 
ve dnech voleb do Evropského par-
lamentu k hlasování v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České re-
publiky. 

Hlasování do přenosné volební 
schránky

Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů požádat Magis-
trát města Jihlavy na tel.: 565 591 111, 
e-mailem epodatelna@jihlava-city.cz 
a ve dnech voleb přímo okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlaso-
vat mimo volební místnost do pře-
nosné schránky. 

Členové volební komise po domlu-
vě navštíví voliče s přenosnou voleb-
ní schránkou. Hlasovat lze pouze ve 
volebním okrsku příslušném podle 
místa trvalého pobytu!

Ve volební místnosti bude pro 
voliče k dispozici volební zákon č. 
62/2003 Sb., a to v českém, anglic-
kém, francouzském a německém ja-
zyce. 

Dále bude k dispozici „Informace 
o zásadách a způsobu hlasování“ ve 
všech jazycích členských států EU a 
vzorové hlasovací lístky.

Informace pro voliče –  
volby do Evropského parlamentu

ditelka Alena Slavingerová. „Shrnu-
li vše, čím je občanská poradna pro 
občanskou společnost, musím konsta-
tovat, že vždy byla a je indikátorem 
sociálních problémů ve společnosti a 
odborným pomocníkem občanům v je-
jich potížích. Naší činností jsme si vy-
dobyli u státní správy a samosprávy 
v regionu pověst organizace na svém 

místě, která je potřebná v sociální ob-
lasti, má tam své pevné místo a zaslu-
huje podporu.“

A co dodat na závěr? Pokud se do-
stanete do tíživé životní situace a 
nevíte kudy kam -  JSME TU PRO 
VÁS.  

Bc. Karel Křivánek, DiS. 
ředitel Občanské poradny Jihlava 

A co si o Občanské poradně Jihlava myslí lidé? 
„Dvacet let práce Občanské poradny Jihlava svědčí o potřebnosti a důležitosti 

poradenských služeb, jež nabízí. Za tu dobu našli u odborných pracovníků po-
radny pomoc mnozí obyvatelé, kteří se dostali do složité situace v souvislosti s 
pracovněprávními vztahy, bydlením, anebo se ocitli v dluhové pasti. Jedná se o 
nezastupitelnou pomoc ve chvíli, kdy může být  závažným způsobem ohrožena 
celá rodina. Občanská poradna Jihlava představuje významnou a stabilní sou-
část sítě poradenských zařízení v Kraji Vysočina a pevně věřím, že i nadále bude 
své služby poskytovat profesionálně a jejich zaměření bude vycházet ze zájmů a 
potřeb veřejnosti. Děkuji za Vaši usilovnou práci.“ Mgr. Pavel Franěk, 

1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro sociální oblast   

„S Občanskou poradnou spolupracuji již více jak deset let a mohu říci, že 
její práce byla vždy příkladná a vedla k okamžité pomoci všem těm, kteří 
potřebovali v tíživé životní situaci pomoci. Velice si vážím práce všech za-
městnanců poradny a přeji jim, aby dalších dvacet let pomáhali naleznout 
řešení všem lidem, kteří mají problémy se svými finančními vztahy, anebo 
hledají cestu z životní krize. Věřím v jejich dobrou práci a profesionální pří-
stup.“ Petr Krčál

„U příležitosti 20. výročí existence Občanské poradny v Jihlavě bych chtěl 
touto cestou vyjádřit poděkování a uznání všem, kteří se podíleli a podílejí 
na poskytování služeb široké veřejnosti v oblasti poradenství. Chtěl bych oce-
nit zejména individuální přístup, vstřícnost a empatii jednotlivých pracovní-
ků vůči klientům občanské poradny. Zároveň chci poděkovat za vzájemnou 
spolupráci, kterou hodnotím vysoce kladně a hlavně funkční. Věřím, že dobře 
fungující vztahy mezi naším odborem a občanskou poradnou podpoří další 
spolupráci v budoucích letech. Jozef Labuda,  
 vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy


