Nové bezplatné služby českobudějovické občanské poradny
České Budějovice, 3. 11. 2008
Díky finanční podpoře projektu „Posilování kompetencí jednotlivců v boji proti
diskriminaci a porušování lidských práv" grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti rozšířila Občanská poradna při Jihočeské
rozvojové o.p.s. nabídku bezplatných služeb pro své uživatele. Konkrétně jde o
bezplatnou mediace - tj. mimosoudní formu řešení sporů a bezplatné právní služby
- pro uživatele, kteří se chtějí bránit proti diskriminaci a porušování lidských práv.
V současné době skončila první fáze projektu, ve které se poradci Občanské poradny při
Jihočeské rozvojové vyškolili v problematice diskriminace a lidských práv. „Proškolený
poradce je nyní mimo jiné schopen sám rozpoznat diskriminační jednání, účinně
projevům diskriminace předcházet a umí poskytnout první pomoc obětem diskriminace a
porušování lidských práv," přiblížil Jan Knetl, vedoucí občanské poradny, a dodal: „V
současné době se dostáváme do druhé - hlavní - fáze projektu, kdy uživatelům nabízíme
možnost bezplatného právního poradenství a mediace. Tyto služby by měly
komplexně uzavřít možné spektrum variant řešení diskriminačního jednání či porušování
práv a svobod pro jedince bez ohledu na jeho finanční situaci. Právě nedostatek financí
na právní pomoc či mediaci jsou častou příčinou toho, že jedinec svůj případ nedotáhne
do konce." Bezplatné právní poradenství a mediaci bude občanská poradna poskytovat
do května roku 2009.
Další aktivitou zmiňovaného projektu je i vydávání čtyř čísel časopisu REVERS, jenž se
bude ve čtyřech následujících číslech věnovat právě problematice diskriminace a
porušování lidských práv. Toto periodikum vydává Občanská poradna již od května
minulého roku, aktuální číslo zaměřené na téma diskriminace na trhu práce vyjde na
začátku listopadu roku 2008. Časopis je k dispozici zdarma, získat jej lze v Občanské
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poradně na adrese B.Smetany 34, Č.Budějovice, 37001 nebo v elektronické podobě na
internetových stránkách společnosti Jihočeská rozvojová o.p.s. www.jr-spolecnost.cz.
Pro více informací o projektu a činnosti občanské poradny prosím kontaktujte:
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Společnost Jihočeská rozvojová o.p.s.je součástí skupiny DfKGroup
www.dfkgroup.cz
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