
 

 

 

 

II. čtvrtletní zpráva 
(duben – červen 2014) 

NZDM Céčko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NZDM Céčko 
Velké náměstí 14 

383 01 PRACHATICE 
mail: cecko@portusprachatice.cz  
realizátorka:  Bc. Silvie Spurná 

 

 
Nadační fond Albert umožnil opět i v roce 2014 vznik doučovacích skupin  

a podporu individuálního doučování v prostorách NZDM Céčko. Každý čtvrtek je 

dětem a mládeži v časech od 13:00 do 15:00 vyhrazen klidný neformální prostor pro 

studijní aktivity různého typu. Uživatelé služeb však nejsou odkázáni pouze na tento 

vyhraněný čas, ale vše je šité na míru každému jedinci, dle jeho individuálních potřeb 

a možností. 

 

Dobrovolníci i v tomto čtvrtletí pokračovali v projektu Setkání s hudbou  

v rámci programu Think Big, který se odehrával v prostorách NZDM Céčka. Program 

byl realizován Nadací Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské 

společnosti. Projekt byl v květnu slavnostně ukončen výstavou prací jednotlivých 

účastníků v prostorách Městské knihovny Prachatice. Mgr. Andrea 

Schőnbauerová, Bc. Silvie Spurná a Bc. Monika Levá společnými silami uvedly děti 

do tajů vnímání hudby, relaxace a vlastní výtvarné a hudební produkce.  

 

Z důvodu menší finanční podpory v rámci dotací došlo na přelomu druhého čtvrtletí 

k výraznému personálnímu podhodnocení a částečnému omezení služby. S velikou 

snahou se i nadále snažíme rozvíjet a poskytovat kvalitní, profesionální sociální 

služby zaměřené na potřeby každého uživatele služby.  

 

První měsíc druhého čtvrtletí byl věnován tématu SEX, při kterém si děti 

zopakovaly rizika pohlavního života. Předmětem řešení byly pohlavně přenosné 

choroby a jejich prevence. Dále jsme se zaměřili na oblast pohlavního zrání 

v kontextu vývoje a osobní zralosti každého jedince. Nakonec děti zúročily svoje 

vědomosti v soutěži Riskuj od A do Z. Duben se již tradičně věnuje tématu 

Velikonoc, tradičnímu pletení pomlázky a zdobení kraslic.  

 

Květen byl věnován tématu Vandalismus a já. Tématem jsme se zabývali nejen 

v ohledech zákona, ale i v případech hledání projevů vandalismu v blízkém i širokém 

okolí. S ohledem na zájem uživatelů služeb byla na toto téma realizovaná soutěž 

plná nejrůznějších otázek k vandalismu, tedy Riskuj. V tomto měsíci se také již 

druhým rokem odehrála akce Rodinná taškařice na Den rodin, kde spojili síly 

zaměstnanci Portusu Prachatice, o.p.s. s jinými neziskovými organizacemi  

a poskytovateli služeb pro rodiny na území Prachatic pod záštitou města. V závěru 
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měsíce se uskutečnil dlouho očekávaný Karaoke (pod) večer, který si náležitě užili 

jak děti, tak pracovníci při společných závěrečných písních.  

 

V červnu navštívila NZDM Céčko obecně prospěšná společnost Osvětová beseda, 

o.p.s. se svým programem Romský hlavolam. Tato beseda byla zprostředkována 

odborem sociálních věcí v rámci prevence kriminality města Prachatice. Hana 

Rabenhauptová spolu s lektory a dětmi diskutovala na téma problematického soužití 

romské menšiny s většinovou populací. Tento měsíc byl celý věnován multikulturním 

tématům (téma TY a Já) a tradicím různých kultur, které jsou u nás zastoupeny. 

V závěru měsíce vznikla Úmluva vzájemné tolerance na půdě NZDM. Uživatelé 

služeb si sami za pomoci pracovníků připravili pokračování taneční soutěže Star 

dance II. … když naše hvězdy tančí.  

 

V posledním měsíci druhého čtvrtletí se stejně jako v roce minulém odehrály dvě 

významné velké akce, na kterých se podílí NZDM Céčko. A to Den dětí s Portusem 

ve spolupráci hotelu Albatros Relax v Prachaticích a zábavné odpoledne pro rodiče 

s dětmi v rámci Slavností solné Zlaté stezky města Prachatice. 

 

Tým NZDM Céčko musel projít snižováním úvazků v rámci pracovních pozic, stran 

realizátorky i kontaktní pracovnice. I z tohoto důvodu došlo k odchodu sociální 

pracovnice Bc. Moniky Levé. Na plánovanou dobu dvou měsíců se tak stala posilou 

NZDM Mgr. Tereza Ksandrová, realizátorka RC Sluníčka. 

            

            

            

2. čtvrtletí NZDM Céčko v číslech 

 

Počet kontaktů: 274 

Uživatelé služeb: 63  

Počet prvokontaktů: 7 

Celkový počet poskytnutých služeb: 656 

Nejvíce využívané služby: 

 Volnočasové aktivity: 291 

 Kontaktní práce: 152 

 Doučování: 23 

 Informační servis: 49 



 

 

Pracovní tým 

 

Bc. Silvie Spurná  

– realizátorka a kontaktní pracovnice   (0,4 úvazku)  od 1. 4. 2014 

 

Bc. Monika Levá 

 – kontaktní pracovnice                                     (0,6 úvazku) do 30. 4. 2014 

 

Mgr. Tereza Ksandrová 

- kontaktní pracovnice                                       (0,3 úvazku) od 1. 5. do 30. 6. 2014 

 

 
…a co dál? 
 
V průběhu prázdninových měsíců bude NZDM Céčko na téměř 3 týdny zavřeno, a to 

z důvodu plánované rekonstrukce kanceláře, klubu a nutné administrativní činnosti. 

NZDM Céčko od 1. 7. 2014 mění věk cílové skupiny dětí od 6 do 12 let. Tato změna 

doléhá i na NZDM COOLnu, která tímto datem otevírá své dveře dětem a mládeži ve 

věku od 13 do 26 let. Změna věku cílové skupiny vychází z dlouhodobého sledování 

potřeb uživatelů služeb jednotlivých zařízení, která tak umožní lépe cílit a pracovat 

s různě citlivými a závažnými preventivními tématy v kontextu vývoje člověka. 

V plánu je také již tradiční přespávačka pro uživatele služby a hledání možností 

nového personálního zajištění NZDM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za tým NZDM 

Bc. Silvie Spurná 

realizátorka 

 


