
 

 
 
 

 
 

III. čtvrtletní zpráva 
(červenec - září 2013) 

Primární prevence Phénix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Primární prevence Phénix 
Velké náměstí 14 

383 01 PRACHATICE 
mail: phenix@portusprachatice.cz  

realizátor: Ing. Petr Šmíd 
 
 

Třetí čtvrtletí je pro Phénix povětšinou obdobím dovolených a kancelářských činností, 
neboť v tento čas mají děti na školách velké letní prázdniny. Probíhají opravy a 
úpravy metodiky, vymýšlejí se a připravují nové programy do nabídky, tým vyrábí 
nové pomůcky a materiály pro přímou práci, zjišťuje nové a aktuální informace 
k programům a pokud možno se stále pracuje na získání možných grantů. 
 
Na začátku září jsme tedy „poslali“ do světa několik nových besed - dvě o 
netolismu (pro mladší a starší žáky) a též jsme vytvořili program o nebezpečí sekt. 
Nové besedy mají opět interaktivní charakter s možností využití informačních 
technologií (včetně zapojení interaktivních tabulí). 
 
Celkově jsme besedám rozšířili časový rozsah přímé práce s dětmi, neboť jsme 
měli pocit, že máme co nabídnout, děti dobře reagují, ale mnohdy nás významně 
tlačí čas. Prosté dvouhodinovky jsme omezili na minimum a ponechali je jen u 
některých programů pro nejmenší děti.  
 
Velké téma tohoto čtvrtletí byla snaha o získání akreditace MŠMT pro programy 
určené ke vzdělávání pedagogů v oblasti kyberšikany a virtuálního světa. 
Během měsíce září jsme dostali oficiální informaci, že jsme tuto akreditaci získali, 
z čehož jsme měli velkou radost.  
 
Během letních měsíců a měsíce září jsme též pracovali na programech, které jsme 
měli grantově podloženy Ministersvem vnitra. „Vidím, slyším, nemlčím“ byl 
vytvořen jako program mířící směrem, jak napovídá již sám jeho název, k větší 
všímavosti, informovanosti a aktivní angažovanosti dětí a mladistvých. Jeho náplň 
zasahuje do oblasti drogové problematiky, respektive do oblasti prevence užívání 
OPL a prevence drogové kriminality. Na tomto projektu, což bylo takto naplánováno 
již od prvopočátku, plnohodnotně spolupracovala tři zařízení o.s. Portus Prachatice- 
Phénix, Céčko a Coolna.  
 
O objednávky ze strany škol nemá Phénix nouzi a s některými školami, které mají 
zájem o trvalou spolupráci s naším zařízením, jsou nezávazně domluveny besedy již 
i na rok 2015! Zde se stále a stabilně potýkáme s nejistotami, které zažívá každý 
neziskový sektor. Školy si chtějí programy zarezervovat a případně psát s nutným 
předstihem granty, ale Phénix nikdy dopředu neví, zda získá potřebné finance na 
svůj plnohodnotný provoz. Velkou výhodou jsou již stabilní a vesměs dobré 
dlouhodobé vztahy s objednavateli našich programů, neboť změny jsou vždy 
oboustranně vyhrazeny a v těchto případech se snažíme vzájemně si vyjít vstříc. Též  
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plnění závazků z minulého pololetí, kterým jsme díky úsporným opatřením nebyli 
schopni plně dostát v původně domluvených termínech, bylo rovnoměrně rozloženo, 
tak abychom včas dostáli všemu, co jsme měli nasmlouváno. 
 
Měsíc srpen byl pro Phénix, ale celkově i pro celé o.s., přelomový. V součinnosti 
se zákonem se daly do chodu změny vycházející z rozhodnutí členské základny o 
brzkém přechodu a změně statusu Portusu, z občanského sdružení na obecně 
prospěšnou společnost. Dosavadní ředitel a předseda o.s. Portus Prachatice, Bc. 
Júsuf Traore, se rozhodl, že z Portusu odejde a předá štafetu někomu dalšímu. Po 
proběhnuvším výběrovém řízení a následném schválení kandidáta výborem o.s. bylo 
zřejmé, že Phénix čekají nemalé změny. Současný realizátor Ing. Petr Šmíd ve 
výběrovém řízení uspěl a během září ho čekala příprava na ředitelský post. Ač 
zařízení prošlo krátkodobým otřesem v důsledku zásadních změn, Phénix jel doslova 
naplno. Tým si pružně přerozdělil úkoly a kompetence, všechny granty byly včas 
podány a odeslány a na komunikaci se školami během září či realizaci besed na 
školách, neměly nové události vliv. Kvalitní supervize dosavadního dvoučlenného 
týmu byla pomyslnou tečkou za tímto čtvrtletím plným změn a uzavřením jedné 
společné, pozitivně prožité, pracovní etapy zúčastněných. Ing. Šmíd navíc do 
budoucna Phénix zcela neopouští. Stále bude plnohodnotným členem týmu v oblasti 
realizace akreditovaných programů pro pedagogy.  
 
Na konci září už bylo jasné, kdo Phénix povede dál v realizátorské roli- Dita 
Šmídová Hejníková, DiS., která ve Phénixu působí již mnoho let a byl zajištěn nový 
lektor týmu- Bc. Lucie Šlossarová, která v Portusu také není nováčkem, dosud 
dlouhodobě působila v nízkoprahových zařízeních Céčko a Coolna.  
 
 
 
 



 

 
 
 

3. čtvrtletí Primární prevence Phénix v číslech  

 
Besedy 
 
Počet škol:     7  
Počet kolektivů:  12  
Počet žáků:  243 
  
Internetové poradenství 
 
Počet poradenství nebo podaných informací: 5 
Počet klientů: 3 
 
Lektorský tým 
 
Ing. Petr Šmíd -  realizátor, lektor     (0,8 úvazku) 
Dita Šmídová Hejníková, DiS. - lektorka    (0,5 úvazku) 
 
 
 

…a co dál? 
 
Primární prevence Phénix, tak jako loni, nemá již do konce tohoto roku žádné volné 
místo ve svém kalendáři, což znamená, že nás čeká plno přímé i nepřímé práce 
s dětmi i se školami, možná i s pedagogy v rámci akreditovaných programů. Tým 
Phénixu čeká též ustabilnění v provozu a zaučení nové lektorky a v budoucnu snad 
také rozšíření týmu nejméně o jednoho člena.  
 
 
 
 
 
Dita Šmídová Hejníková, DiS. 
lektorka (od 1. 10. 2013 realizátorka) 


