
 

 

 

 

 

III. čtvrtletní zpráva 
(červenec - září 2013) 

NZDM Céčko  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

NZDM Céčko 

Velké náměstí 14 
383 01 PRACHATICE 

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

 

 

Sedmý prázdninový měsíci tohoto roku byl v NZDM Céčko věnován nejen zábavě, 

ale i vážnějšímu tématu drog. V rámci odpoledního programu Řekni drogám ne 

aneb Kurf plný pokušení, měli návštěvníci centra možnost dozvědět se o tom, jak 

vypadají jednotlivé drogy, shlédnout část dokumentu Katka, především pak 

v modelových situacích a různých scénkách vyzkoušet odmítnout nabídnutou 

symbolicky podanou ruku s nelegální drogou. V červenci se také konala beseda 

s odborníkem na téma Drogy a Já s Mgr. Danielem Randákem, vedoucím 

Kontaktního centra, odborným konzultantem, terapeutem a adiktologem, který děti 

seznámil s prací streetworkera, popsal služby a působnost Kontaktního centra a 

trpělivě odpovídal na množství dotazů. 

Srpen nabídl dětem tolik očekávanou přespávačku v Céčku plnou kreativních her, 

soutěží, taneční zábavy, promítaní filmu, ale i ranní rozcvičku a návštěvu policejní 

stanice. Tato návštěva byla doplněním předcházejícího programu, Poznej svého 

dealera, kde si formou interaktivní hry děti vyzkoušely nejen ohlašovací povinnost 

trestné činnosti prodeje drog. Mimo Turnaje ve skákání gumy, jež se realizoval na 

půdě DDM, navštívila NZDM Céčko Jana Šmídová se psem záchranářem. Fenka 

Cristine, tak ukázala dětem, jak pracují psí pomocníci při záchranných akcích. 

Piknikem v zeleni areálu Parkán jsme se společně rozloučili s létem a připravovali se 

sportem, hrami a povídáním na nadcházející školní měsíce. 

Začátek školy se promítl i do činnosti NZDM Céčko. Měsíc Září se tak stal dobou 

reflexe návratu do škol. Čas byl věnován tématům: Jak začít ve škole dobře, aneb 

v čem být dobrý/á nebo Jak se správně a dobře učit. Děti opět začaly využívat 

volný čas pro vlastní učení, psaní úkolů a doučování v rámci pokračujícího 

neformálního vzdělávání. 

Ve třetím čtvrtletí nastalo několik personálních změn v NZDM. V červenci po 

dlouhých letech svého působení odešla zkušená a dětmi oblíbená kontaktní 

pracovnice Bc. et Bc. Jaroslava Bieberle, DiS. Na přelomu srpna a září odešla také 

stávající realizátorka a vynikající kontaktní pracovnice Bc. Michaela Součková. 

Pomyslné nástupní žezlo tak převzala Bc. Silvie Spurná, která spolu s Bc. Lucií 

Šlossarovou, DiS. naváže na stávající činnosti NZDM Céčko.  
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3. čtvrtletí NZDM Céčko v číslech  

 

Uživatelé služeb: 42 

Počet kontaktů: 302 

Počet prvokontaktů: 15 

Počet provozních dnů: 30 

Průměrná návštěvnost za den: 10,1 

Celkový počet poskytnutých služeb: 787 

Nejvíce využívané služby:  

 Volnočasové aktivity: 381 

 Kontaktní práce: 182 

 Pobyt v zařízení: 88 

 Informační servis: 25 

 

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. et Bc. Jaroslava Bieberle, DiS.  do 31. 7. 2013 

- kontaktní pracovnice (0,5 úvazku) 

- webmaster (0,1 úvazku)  

 



 

 

Bc. Lucie Šlossarová, DiS. 

- kontaktní pracovnice (0, 3 úvazku) 

 

...a co dál? 

V průběhu následujících měsíců čekají NZDM Céčko Drakiáda, Haloweenská párty, 

blížící se Adventní svátky, množství zábavným a tvůrčích programů a dílen. Céčko 

také navštíví policista z řad Policie České republiky, který bude hovořit o drogách 

v souvislosti se zákonem, o prevenci a potírání drogové kriminality v Prachaticích. Ve 

IV. čtvrtletí si klade NZDM za cíl posílit pracovní síly, dále vzdělávat a rozvíjet 

stávající pracovníky a zvelebit, inovovat stávající prostory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Silvie Spurná 

realizátorka  

 


