
 

 

 

 

I. čtvrtletní zpráva 
(leden – březen 2014) 

NZDM COOLna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NZDM COOLna 

Velké náměstí 14 
383 01 PRACHATICE 

mail: coolna@portusprachatice.cz  
realizátorka:  Bc. Silvie Spurná 

Ve snaze zajistit další financování sociálních služeb se NZDM COOLna podílela na 

tvorbě komplexní žádosti do Norských fondů v rámci fondu pro nestatní neziskové 

organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží. 

Tématem měsíce ledna se stal specifický blok provázaných dílčích témat Ty a Já a 

to nejen z pohledu ideálů, předsudků, zákona, ale především z pohledu hranic. Kdy 

začíná a končí právo a svoboda mé osoby a těch druhých? Při zamýšlení se nad 

pojetím multikulturní společnosti vyvstala otázka tolerance a intolerance. Vnímání 

odlišnosti různých kultur žijících nejen na území Prachatic přivedlo uživatele služeb 

k tvorbě Úmluvy vzájemné tolerance a díla Obraz svobody a tolerance. Každé 

pondělí a pátky mohli také potkat uživatelé služeb a široká veřejnost pracovníky 

NZDM COOLna v ulicích Prachatic, a to mimo centrum, v hustě obydlených částech 

a vyloučených lokalitách, a to až do konce měsíce února. 

V únoru jsme se zabývali tématem Sex a Já. Byl kladen vysoký důraz na 

informovanost v oblastech bezpečnosti pohlavního života, dostupných metod 

ochrany před početím a prevencí pohlavně přenosných chorob, zdůrazněním 

zákonné věkové hranice pro pohlavní život v České republice a debatám, úvahám 

vlastní připravenosti a odpovědnosti, která přichází s danou aktivitou. K rozšíření 

základních témat se připojila také otázka pornografie a sexuálních deviací. 

Březen se stal odlehčovacím, poznávacím měsícem v rytmu Hudby bez hranic. 

Pracovníci spolu s uživateli služeb poznávali počiny hudební scény jak domácí, tak 

zahraniční. Různé styly a rytmy vyústily v závěrečnou hitparádu rozličného 

charakteru. Hudbu dle zájmu doprovázel zpěv a tanec. Tento netradiční měsíc 

poskytl všem zúčastněným možnost ukázat vlastní styl a rozšířit si obzory o množství 

nových interpretů.  

V rámci vzdělávání a zvýšení kvalifikace absolvovala realizátorka NZDM, Bc. Silvie 

Spurná, v prvním čtvrtletí Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách u 

společnosti Employment Service, a.s. a Celoživotní vzdělávání sociálních 

pracovníků u stejnojmenné společnosti. 

Pracovní tým NZDM COOLna prošel v prvním čtvrtletí roku 2014 novou proměnou. 

Bc. Erika Švehlová v březnu zaujala energicky místo nové kontaktní pracovnice, 

které se uvolnilo po odchodu Bc. Ondřeje Nového, pracovníkovi, který věří, že lze 

vždy najít cestu kudy jít, i když už sami nevíme kudy kam. 
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1. čtvrtletí NZDM COOLna v číslech  

Počet kontaktů: 55 

Uživatelé služeb: 15 

Počet prvokontaků: 7 

Celkový počet poskytnutých služeb: 136 

Nejvíce využívané služby:  

Volnočasové aktivity: 33 

 Kontaktní práce: 49 

 Informační servis: 13 

Pracovní tým 
 
Bc. Silvie Spurná 

- realizátorka a kontaktní pracovnice (0,5 úvazku)  

Bc. Ondřej Nový  

- kontaktní pracovník (0,6 úvazku) od 1. 11. 2013 do 31. 1. 2014 

Bc. Erika Švehlová 

- kontaktní pracovnice (0,3 úvazku) od 1. 3. 2014 

 

..a co dál? 

NZDM COOLna se v následujících měsících roku 2014 zaměří především na 

stabilizaci pracovního týmu a udržení a rozvoj poskytování dané sociální služby. 

Neméně důležitá je práce na dlouhodobých cílech NZDM COOLna jako zvyšování 

kvality poskytovaných služeb a tvorba podnětného, zajímavého a kreativního 

prostředí pro cílovou skupinu. Jednou ze snah NZDM je také přiblížit svoje služby 

vyloučeným lokalitám Prachatic. 

 

Za tým NZDM COOLna Bc. Silvie Spurná 

realizátorka 


