
 

 

 

 

 

 

 

III. čtvrtletní zpráva 
( červenec - září 2013) 

Krizové centrum – 

Centrum pomoci rodině  

a dětem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem 
Velké náměstí 14 

383 01 PRACHATICE 
mail: krizac@portusprachatice.cz  

realizátorka:  Mgr. Hana Modlitbová 

 

 

Krizové centrum během třetího čtvrtletí – doba hlavních prázdnin a začátek školního roku – 

již tradičně nezažívá období klidu, které by se dalo předpokládat, neb prázdniny nabízí více 

volna, pohody, odpočinku apod. Bohužel i v této době osobní problémy nemají „prázdniny“ a 

tak i mimo 2 týdnů, kdy bylo KC z důvodu dovolených zavřené, byla kapacita tohoto zařízení 

využita. 

S čím se na nás nejvíce lidé obracejí v době prázdnin? V podstatě tato doba není ničím 

odlišná, nejčastějšími problémy a tématy, se kterými klientům pomáháme, jsou:  

- rozvody rodičů a s tím související starosti o děti – dá se říct, že toto téma je po celou 

dobu trvání KC jedno z nejčastějších, s klienty se potkáváme ve všech fázích  -ve fázi 

uvažování a rozhodování, v průběhu rozvodového řízení, ale i po rozvodu, kdy si všichni 

zúčastnění zvykají na novou situaci, soužití apod. S touto tématikou jsou samozřejmě 

spojené problémy a otázky ohledně výchovy dětí, komunikace s nimi, otázky ohledně 

setkávání s rodičem, se kterým nežijí ve společné domácnosti apod.  

- dalšími problémy a starostmi, se kterými se na nás lidé obracejí, jsou – psychické 

problémy – úzkosti, depresivní stavy, poruchy příjmu potravy, výchovné problémy 

– často související s nastavováním hranic a pravidel doma, s lepší a častější komunikací 

mezi dětmi a rodiči apod. 

Se vším výše jmenovaným se lze na Krizové centrum obrátit nejlépe osobně – nicméně lze 

využít i cestu e-mailovou a cestu chatového poradenství. Vše má svá specifika, pro ty, 

kdo si nejprve potřebují vyzkoušet způsob nabízené pomoci je přijatelnější cesta 

anonymnější, tedy např. cesta chatového poradenství. 

V září jsme opět nabídli otevření skupinky pro děti, které zažívají šikanu či podobné 

těžkosti, nicméně tentokrát – oproti loňskému roku nikdo zájem neprojevil – což pokud 

budeme brát jen pozitivně, tak by to byla dobrá zpráva o tom, že tento fenomén v současné 

době na školách prachatického regionu nikdo neřeší. Pokud ano, tak doufejme, že si naši 

pomoc i přesto najde. 
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3. čtvrtletí 2013 Krizového centra v číslech 

 

počet klientů: 62 

počet kontaktů: 140 

 

Pracovní tým: 

  

Mgr. Hana Modlitbová – realizátorka, terapeut    (0,5 úvazku) 
Bc. Zlata Michňová –odborný poradce   (0,2 úvazku, od 1. 9. 0,4 úvazku) 
Michaela Traore, DiS. – sociální pracovnice  - do konce srpna  (0,3 úvazku) 
 

 

...a co dál? 

Poslední čtvrtletí roku je tradičně dobou podávání grantů a žádostí o dotace, tudíž opět 

dobou, kdy si klademe otázku a doufáme, že budeme pokračovat i v následujícím roce. Dále 

je to doba, kdy se zase rozbíhá školní rok a zároveň končí rok kalendářní – těmito okolnosti 

je vždy dán větší počet klientů a konzultací než v čtvrtletí předchozím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Modlitbová 

realizátorka   

 


