
 

 

 

 

III. čtvrtletní zpráva 
(červenec - září 2013) 

NZDM COOLna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NZDM COOLna 

Velké náměstí 14 
383 01 PRACHATICE 

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

Měsíc červenec byl v NZDM COOLna ve znamení streetart v kontextu vandalismu. 

Co lze ještě považovat za streetart a kdy toto umění překročí hranici svévolného 

poškozování a ničení veřejného či soukromého majetku? Nejen na tyto otázky se 

snažila odpovědět debata Vandal nebo jen umělec? V následujících dnech byl 

promítán dokument o streetartovém writerovi „Banksy: Exit Trough The 

Giftshop, jež je svoji povahou provokativním mystifikačním dokumentem 

streetartové scény.  

Téma Vandalismus se objevuje i v následujícím měsíci prostřednictvím Small 

Graffity Jam, jež dal prostor uživatelům služby zvelebit, či ozvláštnit místnost klubu. 

Prostřednictvím náčrtů a návrhů mohla mládež dojít až k realizaci vlastního nápadu 

právě na půdě NZDM. Proběhla také Movies Night, kde se do pozdních večerních 

hodin promítaly vybrané filmy.  

Září bylo celé věnováno tématům Drogy a já, Legalizace marihuany, Drogy a 

zákon. Návštěvníci centra měli možnost shlédnout film PIKO, který pojednává o 

drsné realitě uživatelů drog, také film Requiem For A Dream, nebo si zkusit zahrát 

interaktivní hru Poznej svého dealera. 

Pracovníci NZDM COOLna stále pokračují v komunikaci s uživateli služeb a 

veřejností prostřednictvím Facebooku, který v rámci efektivity a dostupnosti služeb 

užívají každý otevírací den COOLny. Pracovníci se tak snaží reagovat na vzrůstající 

trend sociálních sítí, jež se stal dominantním v komunikaci a dorozumívání mezi 

cílovou skupinou mládeže. 

Ve spolupráci s Primární prevencí Phénix tým NZDM v měsících třetího čtvrtletí 

realizoval množství besed ve školních třídách a prostorách NZDM s projektem 

Vidím, slyším, nemlčím, kde prostřednictvím cílených a promyšlených aktivit 

směřovali lektoři posluchače zážitkovou formou k poznání problematiky omamných a 

psychotropních látek. Projekt doposud nabídl množství interaktivních her 

zaměřených na odhalování drogové kriminality, dílčí činnosti zvyšující povědomí o 

rizicích a důsledcích zapojení se do nelegálního obchodu s drogami, také 

nebezpečí vyplývající z nelegální výroby drog. Tento důmyslný systém aktivit ve 

spolupráci Policie České republiky působí na poli prevence drogové kriminality na 

území Prachaticka. 
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Na přelomu měsíce srpna a září odešla z NZDM COOLna stávající realizátorka a 

zkušená kontaktní pracovnice Bc. Michaela Součková. Novou posilou a 

realizátorkou se tak stala Bc. Silvie Spurná, jež bude pokračovat v poslání 

nízkoprahového klubu. 

 

3. čtvrtletí NZDM COOLna v číslech  

 

Počet kontaktů: 157 

Uživatelé služeb: 6 

Počet prvokontaků: 5 

Celkový počet poskytnutých služeb: 33 

Nejvíce využívané služby:  

Volnočasové aktivity: 5 

 Kontaktní práce: 7 

 Informační servis: 11 

Počet preventivních programů pro školy: 8 

Počet studentů účastnících se besed: 148 

Počet studentů, kteří navštívili NZDM a dozvěděli se něco o sociálních 

službách a o. s. Portus Prachatice: 151 

  



 

 

Pracovní tým 

Bc. Michaela Součková  

- realizátorka a kontaktní pracovnice (0,5 úvazku) do 31. 8. 2013 

 

Bc. Silvie Spurná 

- realizátorka a kontaktní pracovnice (0,5 úvazku) od 1. 9. 2013 

 

Bc. Lucie Šlossarová, DiS.  

- kontaktní pracovnice (0,5 úvazku) 

 

Ing. Petr Šmíd 

- jiný odborný pracovník v sociálních službách (0, 3 úvazku)   

 

...a co dál? 

NZDM COOLna se v následujících měsících bude připravovat na dílčí personální 

změny a obměnu stávajícího týmu klubu. Klade si za cíl zvyšovat svoji odbornost, 

atraktivnost a působnost na poli práce s prachatickou mládeží. V neposlední řadě 

nastane období příprav grantových programů na následující rok 2014. 

Projekt Vidím, slyším, nemlčím, postupně přejde do následující části tvorby podpůrné 

skupiny tzv. peerů, kteří se formou informativně-zážitkových programů budou 

realizovat v souvislosti boje s drogovou kriminalitou. Projekt bude dle předpokladu 

ukončen výtvarnou soutěží a osvědčením pro absolventy peer programu. 

 

 

 

Bc. Silvie Spurná 

realizátorka 


