
 

 

 

 

 

IV. čtvrtletní zpráva 
(říjen - prosinec 2013) 

NZDM Céčko  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

NZDM Céčko 

Velké náměstí 14 
383 01 PRACHATICE 

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

Poslední čtvrtletí roku 2013 bylo velice pestré a rozmanité v ohledech činnosti 

zařízení i na poli pracovním. V říjnu se NZDM Céčko soustředilo na možnosti 

financování v dalším roce, a to v grantových programech MPSV a MŠMT. V prosinci 

se také zařízení zapojilo do výzev Jihočeského kraje, nadace Albert a poskytlo 

zázemí pro dílčí projekt nadace O2 Think Big. 

Strašidelný říjnový měsíc plný hudby, tvoření, her a zábavy doplnilo také soutěžní 

odpoledne. Ivan Michalec, pastor a dobrovolník NZDM „Budík a Chapadlo“ 

v Klatovech, navštívil NZDM Céčko s plně funkční elektrifikovanou autodráhou. 

Zábavu doplnil o mravní a bezpečnostní zásady provozu na silnicích z pohledu 

chodce i účastníka silničního provozu. Své místo v programu našlo opětovně i téma 

Drog a zákonů.  

V listopadu se realizovala beseda s odbornicí z řad Policie ČR, por. Bc.  Martinou 

Joklovou, a to v rámci měsíce věnovaného drogám a projektu Ministerstva vnitra 

„Vidím, slyším, nemlčím“, kde se účastníci besedy dozvěděli o činnosti a 

působnosti Policie ČR v oblasti prevence a potírání drogové kriminality. Zájemci tak 

získali povědomí o rizicích a důsledcích zapojení se do nelegálního obchodu 

s drogami, také informace v ohledu nebezpečí vyplývajícího z protizákonné činnosti 

výroby a šíření omamných a psychotropních látek. Tato beseda byla završením 

množství dílčích besed věnovaných drogové problematice v průběhu celého roku 

2013.   

NZDM Céčko se v měsíci listopadu organizačně zapojilo do Putovní výstavy 

pracovní skupiny Jihočeských Nízkoprahových zařízení pro děti mládež – 

„Nízkoprahy – včera – dnes – zítra“. V prostorách knihovny Prachatice tak byla 

k vidění nejen fotografická prezentace, ale i příklady z praxe různých NZDM 

Jihočeského kraje.  

Adventní přípravy a svátky v NZDM probíhali formou poznávání tradic, tvorbou 

ozdob a dárků, pečením perníčků, ale i besedováním o užívání a zneužívání 

alkoholu v období svátků. V prosinci byla také k vidění výstava o. s. Portus 

Prachatice k příležitosti zakončení projektu „Vidím, slyším, nemlčím“ v prostorách 

Zimní zahrady města Prachatice.  
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Na základě výběrového řízení se rozšířil stávající tým NZDM Céčko o výtvarně 

založenou sociální pracovnici Bc. Moniku Levou, která se velice rychle přizpůsobila 

tempu zařízení a stala se tak jeho nedílnou a nepostradatelnou součástí. Bc. Monika 

Levá spolu s Bc. Silvií Spurnou absolvovala v rámci vzdělávání kurz Základů 

vedení rozhovoru s dítětem, prostřednictvím organizace Velký vůz Sever, pod 

vedením zkušeného lektora, psychoterapeuta a pedagoga Bc. Pavla Kalpakcise. 

Celý tým NZDM byl také proškolen v oblasti Kyberšikany a jiných nástrah 

virtuálního světa ve vzdělávacím programu akreditovaném MŠMT realizovaném 

pod záštitou o. s. Portus Prachatice.    

 

4. čtvrtletí NZDM Céčko v číslech  

 

Uživatelé služeb: 94 

Počet kontaktů: 757 

Počet prvokontaktů: 41 

Počet provozních dnů: 41 

Průměrná návštěvnost za den: 20,1 

Celkový počet poskytnutých služeb: 1718 

Nejvíce využívané služby:  

 Volnočasové aktivity: 967 

 Kontaktní práce: 303 

 Pobyt v zařízení: 109 

 Informační servis: 74 

 Doučování: 87 

 



 

 

Pracovní tým 

Bc. Silvie Spurná 

- realizátorka a kontaktní pracovnice (0,5 úvazku)  

Bc. Lucie Šlossarová, DiS. 

- kontaktní pracovnice (0,4 úvazku) 

Bc. Monika Levá  

- kontaktní pracovnice (0,6 úvazku) od 1. 11. 2014 

 

...a co dál? 

V roce 2014 se bude NZDM Céčko soustředit na zvyšování kvality poskytovaných 

služeb, nejen vzděláváním a zvyšováním odbornosti pracovníků, ale i částečnou 

renovací a obnovou prostor zařízení. 

 

 

 

 

 

za tým NZDM Céčko Bc. Silvie Spurná 

realizátorka  

 


