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Klub I.P. (Independent People) vzniká 

jako jedna stěžejní služba pro děti  a 

mládež, jež se bude věnovat těm nej-

menším od 6 let až mladým dospělým 

do 26 let, kteří se mohou potýkat 

s nesnázemi počátku samostatného 

života. Posláním Klubu  I. P. je posky-

tovat dětem a mladým lidem, kteří 

jsou vystaveni sociál-

ním nástrahám a 

náročnému období 

dopívání, podporu, 

pomoc, informace, 

bezpečný prostor a 

možnost smyslupl-

ného trávení volné-

ho času.  

„Koncept Klubu I.P. vychází z tradice  

a dlouholeté zkušenosti s poskytová-

ním sociálních služeb typu NZDM. Do 

roku 2015 Portus Prachatice, o.p.s. 

zajišťuje službu NZDM Céčko a NZDM 

COOLnu. Formální změna názvu a slou-

čení služby do jedné umožní nejen efek-

tivní rozvoj sociální práce, ale snad 

přinese i větší srozumitelnost široké ve-

řejnosti“, říká Mgr. Silvie Galdia, dosa-

vadní realizátorka NZDM Céčko.  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-

dež, tedy NZDM je specifickým místem, 

útočištěm pro děti a mládež  žijících 

právě na Prachaticku. Nechte se pro-

vést klubem a unášet představou, jež 

popsala Mgr. Erika Šveh-

lová, realizátorka Klubu 

I.P. : „Na první pohled 

vypadá NZDM 

(poskytující ambulantní 

služby), jako mládežnický 

klub, jehož interiér je pro 

cílovou skupinu přitažli-

vý. Na stěnách jsou na-

stříkané „graffity”, v 

prostoru hrají různé alternativní hudební 

žánry. K vybavení klubu patří stolní fot-

bal, deskové hry, stolní tenis, gauče a 

jiné. Po klubu se pohybují děti nebo mla-

dí lidé, kteří se hlásí k různým subkultu-

rám např. „skejťáci” nebo „technaři”.   

 
Pokračování na str. 2  

NÍZKOPRAH OD LEDNA V NOVÉM 
Portus Prachatice, o.p.s. od roku 2009 poskytuje dvě služby typu nízkopraho-

vé zařízení pro děti a mládež - NZDM Céčko (pro děti 6-12 let) a NZDM 

COOLna (pro dospívající a mladé dospělé 13-26 let). K 1. lednu 2016 dochází       

ke sloučení obou služeb do jednoho klubu s novým názvem „Klub I. P.—

Independent People“. Klub I.P. bude plynule navazovat na kluby Céčko a 

COOLna a bude poskytovat totožné ambulantní služby dětem od 6 – 12 let, 

dospívajícím 13 – 20 let a mladým dospělým ve věku 21 – 26 let, pět dní 

v týdnu. Věkové rozdělení je stanoveno vzhledem k vývoji a potřebám dané 

kategorie. 

TŘETÍM ROKEM 
V SRDCI PRACHATIC 

 
V roce 2016 oslaví 

Portus Prachatice 

desáté výročí své 

existence, přičemž 

celé tři roky najdete 

všechny jeho služby 

pod jednou střechou 

na náměstí 

v Prachaticích.  

Za celou dobu své existence nemění 

svůj unikátní koncept komplexní 

práce s rodinou, kterou provází pro-

střednictvím svých šesti propoje-

ných zařízení. 

Myšlenka smysluplné práce 

s rodinou od samého začátku přita-

hovala jedinečné osobnosti, které 

v rovinách přímé či administrativní 

práce, vkládají svůj osobní a pracovní 

potenciál do rozvoje služeb, které 

pečují o malé i velké děti, dospělé, 

třídní kolektivy i celé rodiny. 

Upřímně děkuji všem, kteří nám na 

naší cestě doprovázejí - ať jsou to 

donátoři, sponzoři nebo lidé, kteří 

jsou ochotni pomoci radou nebo po-

mocí. Zvláštní dík patří celé správní a 

dozorčí radě a zakladatelům organi-

zace. 

To co naplňuje vize organizace, je 

však práce více než dvou desítek 

zaměstnanců, kteří tvoří její nohy, 

ruce a ústa. Nebo možná spíš světlo 

majáku, který bojuje s mlhou a stíny 

lidských srdcí. Svítí tam, kde rodina 

má zůstat rodinou, za nedotčenou 

lidskou důstojnost, dětský úsměv 

nebo oporu v nouzi. Díky vám všem, 

jsem hrdý, že toho mohu být součás-

tí! 

 

Přeji také všem čtenářům podařený 

vstup do nového roku a mnoho neza-

pomenutelných chvil v rodině. 

 

 

 

 
Ing. Petr Šmíd, DiS. 

               +                  =   
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TERKA JE PRACOVNICE NZDM CÉČKO 
Je mi 36 let a jmenuju se Tereza. Jsem vdaná a mám dvě děti. Vystudovala jsem 
sociální školu, nejdřív jsem pracovala u lidí s tělesným postižením, pak přišly mateř-
ské a nakonec mě osud zavál do nízkoprahu (NZDM).  Tady pracuju jako sociální a 
kontaktní pracovnice. Znám prostředí, ve kterém děti žijí, a vím, že to není vždycky 
procházka „růžovým sadem“. Sama jsem neměla moc klidné dětství a vím, jak pro 
mne bylo důležité potkat někoho, kdo mi naslouchal, kdo mě podpořil a pomohl 
mi.  
Vždycky jsem věděla, že chci pracovat s lidmi. Představovala jsem si, že pro ně 
můžu být nějakým světlem na cestě, po které jdou zrovna ve tmě a často i „bez 
baterky“.  Jako pracovnici NZDM se mi moje přání splnilo. A co vlastně v NZDM 
dělám, s čím a kým se potkávám? Jednoduše … jsem tu pro naše uživatele služeb. 
Připravuji program a besedy, pracuji v přímé práci s dětmi a musím se prokousat i 
horou zápisů, které k mojí profesi neodmyslitelně patří. Uživatelé našich služeb 

jsou děti od šesti do dvanácti let. Využívají Céčko jako prostředí, ve kterém je jim dobře, kde mohou najít pomoc, informace 
a radu. Hlavně jsem tu pro ty, co potřebují řešit nějaký problém, nebo zažívají nějakou nepříjemnou životní situaci. Třeba se 
zrovna rodiče rozvádí a doma je pořád křik a hádky, nebo nemají dostatek pozornosti a toho že by si s nimi někdo doma po-
povídal o tom, co je trápí. Někteří jsou často doma sami a rodiče pracují tak moc, že se stále míjejí a oni se cítí osamoceně. 
Některé naše děti potřebují pomoci jak se bránit v případě šikany, někteří zažili život s drogami a alkoholem, jiní si neví 
s něčím rady, či si neumí sami pomoct ze situace, která je jim nepříjemná. Každé dítě, ať už přijde z jakéhokoliv důvodu, po-
třebuje prostě jen zažít bezpečno a pocit, že je někdo „vidí a vnímá“. S tím vším a mnohým dalším si musí sociální pracovník 
umět poradit. 
Líbí se mi, že v Céčku mají děti svoje práva. Jedním z nich je anonymita. Takže 
vědí, že je tu bezpečno, že o jejich problémech nebude druhý den vědět 
„polovina Prachatic“. Proto zažívám chvíle, kdy se dítě cítí tak bezpečně a uvol-
něně, že se může vypovídat z trápení, které třeba ještě nikdy nikomu neřeklo. 
Společně pak hledáme cesty, jak z toho ven. To co dál v Céčku ráda zažívám, je 
pocit sounáležitosti větší skupiny. Ta skupina se sice pořád mění, ale když už je 
v Céčku víc dětí, vnímáme a respektujeme se navzájem, tímhle směrem stále 
jdeme. V tu chvíli je jedno jestli je někdo z azylového domu a druhý je z rodiny 
milionářů, jestli má někdo problém s tím, že je šikanovaný, nebo naopak má 
sám problém s agresí, je jedno jakou máme barvu kůže a jaké známky má kdo 
ve škole. Tady jsme všichni na jedné lodi, není nikdo, kdo by na ni nepatřil. Céč-
ko není jen o problémech a osobních plánech, je také o hře a uvolnění, načerpá-
ní energie, zažití pocitu pohody a normality. Proto děti rády využívají i volnočasovky. Aktivity, kdy se vyblbnou, tvoří, hrají si a 
jsou prostě jen dětmi. I tím se učí, jak se vzájemně respektovat, jak fungovat ve skupině. 
Někdo by si mohl říct, že být sociálním pracovníkem je přece hračka. Jestli teď můj příběh čte někdo, kdo by jednou tuhle 
práci chtěl dělat, nebo by ji chtěl někomu doporučit, bude se mu hodit: umění naslouchat, trpělivost, radost a tvořivost, 
schopnost s druhými mluvit a nezklamat jejich důvěru, chuť pomáhat druhým, ale zároveň neustále pracovat i sám na sobě, 
vidět v druhých to dobré na čem se dá stavět, umět dát jasné hranice a mantinely, umět se vcítit se do trápení druhého, ale 
nezačít ho litovat… spíše být pevnou oporou, aby se nadechl a uměl své potíže jednou řešit sám. A dalo by se pokračovat, 
ale já se musím s mým příběhem vejít na jednu A4!  
Moje práce není často moc „na povrchu“ vidět.  Někteří udělají jen malý krok a i za ten jsme v celém našem týmu rádi. Já ne-
mohu posoudit, jak moc velký posun to v jejich životě bude. Také vím, že jako pracovník nezměním těžkosti, které některým 
osud již přinesl, těžkosti v  rodinách, kde se stále dějí pro děti náročné situace.  Někdy můžu jen pomoci tyhle věci dětem 
přijmout a pochopit. Život je pro mě cesta, na které se každý učíme. Doufám, že na „naší céčkové lodi“ plují všichni nalodění 
směrem ke zdraví, pohodě a vstříc k zvládnutí svých životních lekcí.                                                                                                

Terka (inspirováno skutečným příběhem pracovníka NZDM) 

 NÍZKOPRAH OD LEDNA V NOVÉM 
„Mezi těmito lidmi dochází k přirozeným interakcím, vedou rozhovory 

mezi sebou nebo s pracovníky, hrají různé hry, účastní se preventivních 

programů, plánovaných aktivit, anebo ve vzájemném respektu spolu-

pracují s pracovníky na jejich zcela osobitých cílech ”, dodává Erika 

Švehlová. 
 

Klub je tak určitou alternativou  k volnočasovým aktivitám, jako jsou např. zájmové kroužky, na-
víc ale poskytuje poradenství a sociální servis. Právě v poradenské a preventivní činnosti je zásad-
ní význam nízkoprahu. Děti a mládež si zde mohou popovídat, svěřit se se svými problémy a za 
pomoci zkušených a školených pracovníků najít cestu jak je vyřešit. 

Pokračování ze str. 1 
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PTÁTE SE NÁS 
Jak je to s věkem? Budou společně na 
klubu třeba 6. letý chlapec a 17. letá 
dívka? 
Ne nebudou. Děti od 6 do 12 let můžou 
chodit do klubu ve čtvrtek a v pátek, 
dospívající / mlaďoši od 13 – 20 let 
v úterý a středu a všichni od 6 – 26 let 
v pondělí (to je hodně o práci 
s jednotlivci). 
Musím něco platit? 
Nemusíš, služba je poskytována zcela 
ZDARMA.  
Musím chodit pravidelně? 
Nemusíš, nikdo tě nebude nutit na klub 
chodit. Pokud však budeš potřebovat 
pomoci s nějakým trápením, můžeme se 
domluvit, jak dlouho budeš chtít s námi 
spolupracovat.  
Musím dodržovat nějaká pravidla? 
Ano, i u nás na klubu se pravidla dodržu-
jí. Ale ne nic takového jako, že nám mu-
síš hlásit, že potřebuješ na záchod nebo 
že se hlásíš o slovo. Pravidla jsou založe-
na na vzájemném respektu a upevňují 
hranice naší spolupráce.  
Co nejčastěji řešíte? 
Rodiče, školu, kámoše, sex a vztahy, 
šikanu, diskriminaci, záškoláctví, bitky, 
různé krize, práci, brigády, vše s čím se 
na náš obrátíš. Když nemůže pomoci my, 
tak ti alespoň zajistíme pomoc jinde.   
Jak to u vás chodí? 
Když přijdeš poprvé, vysvětlíme ti, o co 
vlastně jde, co tady děláme a pro koho 
tu jsme. Seznamujeme tě s tvými právy, 
ale i tvými povinnostmi. Ty se pak sám 
rozhodneš, jestli je to služba pro tebe 
nebo ne. V případě, že najdeme společ-
nou řeč, začneme plánovat a realizovat 
to, co je potřeba.  

CO TO JE? 
Jsme nízkoprahový Klub I.P. pro děti a mládež. „Nízkoprahový“ znamená „pro 
všechny, bez překážek“. Klub I.P. usiluje o tvoji nezávislost... 
Klub I.P. ti zaručí respekt, fér a přátelský přístup, bezpečný prostor a bezplat-
nost. Také možnost chodit na klub anonymně a v čase, kdy se ti to hodí (v otvírač-
ce). Klub I.P. je tu pro to, aby tě podporoval a doprovázel při řešení tvých záleži-
tostí. 

CO NA KLUBU MŮŽEŠ? 
Na klubu si můžeš pokecat, dozvědět se důležité a zajímavé info, zapojit se do 
různých akcí nebo je připravit, jen tak se bavit u různých her, můžeme ti pomoci, 
když už nevíš kudy kam (škola, vztahy, rodiny, parta, aj.), podpořit tě k dosažení 
cíle nebo doprovodit tam, kam se ti samotnému nechce (úřady, policie, lékař, 
ředitelna, aj.). 

KDO TADY S TEBOU BUDE? 
Pracovníci klubu:   

 

Erika  
Zuzka  

Jaruška  
Dita  

 

… přijď se na nás po-
dívat, nekoušeme. 

  
pro veřejnost 

pro uživatele slu-
žeb 

věková kategorie 

Pondělí 
Konzultační den 

13:00 – 18:00 13:00 – 18:00 6 – 26 let 

Úterý 
Klub 

po domluvě 14:00 – 19:00 13 – 20 let 

Středa 
Klub 

po domluvě 14:00 – 19:00 13 – 20 let 

Čtvrtek 
Klub po domluvě 13:00 – 18:00 6 – 12 let 

Pátek 
Klub 

po domluvě 13:00 – 18:00 6 – 12 let 

    KLUB I.P.  … INDEPENDENT PEOPLE 
Motto: Skrze pomoc nepotřebovat Pomoc = INDEPENDENT PEOPLE 

OTVÍRACÍ DOBA KLUBU  

JSEM AUTONOMNÍ 
Od února 2016 se v Klubu I.P. rozjede zcela nový projekt 
s názvem Jsem AUTOnomní, který je určen mladým  ve 
věku 16—26 let. Smyslem projektu je podpořit účastníky 
v jejich osobnostním a profesním rozvoji a tak jim pomoci 
zvládnout vstup do samostatného života. „Chceme mladým 
lidem, kteří se potýkají s nepříznivou životní či sociální situací ,  
pomoci nasměrovat jejich AUTO žádoucím směrem prostřed-
nictvím 6-ti životních lekcí—křižovatek, které vedou do cíle. 
Tímto cílem je samostatnost, finanční gramotnost, zodpověd-
nost a orientace na trhu práce“, přiblížila projekt realizátorka 
Mgr. Erika Švehlová. „Projekt podporuje autonomii, osobní 
zodpovědnost a tak napomáhá snížení závislosti na sociálním 
systému“, dodává Erika. Tento projekt bude probíhat až do 
poloviny května.  
Chtěl by ses do projektu zapojit? Napiš pracovníkům   
nízkoprahu na adresu: klubip@portusprachatice.cz.  

STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM 
Jsi energická, zodpovědná, usměva-
vá bytost, nad 15 let, se zájmem 
pomoci dětem a mládeži ve věku 6 – 
26 let, která chce trávit svůj volný 
čas smysluplně? Hledáme právě TE-
BE. Ať už jsi kluk, holka nebo dospě-
lák s duší dítěte, i ty se můžeš reali-
zovat právě tady u nás v Klubu I.P. 
Pokud tě zajímá, co je dobrovolnic-
tví a co by se u nás dalo dělat, kon-
taktuj buď nás, nebo Dobrovolnické 
centrum v Prachaticích.  
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Po patnácti měsících skončil úspěšný 
a v Prachaticích ojedinělý projekt 
´Práce a děti pod jednou střechou´ 
podpořený z Norských fondů. Projekt 
sice oficiálně skončil 30.listopadu, ale 
úspěšné aktivity jako coworkingové 
centrum či logohrátky pro děti budou 
v Rodinném centru Sluníčko pokračo-
vat i nadále.                       

Projekt pomáhal ženám po mateřské 
dovolené, začínajícím podnikatelkám a 

FANDÍTE NÁM?  
CHCETE NÁS PODPOŘIT? 

 

Stačí, když nákupy na internetu, které 
děláte běžně, provedete přes por-
tál GIVT.CZ.  Část peněz z vaší útraty 
bude darována nám! Je to opravdu 
jednoduché, zabere vám to jen několik 
vteřin vašeho času. A co je nejdůležitěj-
ší, při nákupu nezaplatíte nic navíc.  

Projekt „Práce a děti pod jednou střechou“ podpořila Nadace Open Society Fund  
Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. 

nezaměstnaným ženám, které pečují o 
malé děti, zvýšit šance najít a udržet si 
práci či se vrhnout do vlastního podniká-
ní. „Našim hlavním cílem bylo pomoci 
maminkám, aby si našly práci či vrátily se 
do práce nebo rozjely své vlastní podniká-
ní, a k tomu stále zvládaly péči o děti a 

rodinu,“ přiblížila cíl koordinátorka pro-
jektu a Rodinného centra Sluníčko Mgr. 
Tereza Ksandrová. 

Ojedinělost projektu spočívala v tom, že 
projekt skloubil poskytnutí kvalitně vy-
baveného kancelářského prostoru tzv. 
coworking centra, vzdělávání pro ženy i 
děti, poradenství a bezplatnou hlídací 
službu. A tak odstranil zásadní překážky, 
které nejčastěji brání ženám s malými 
dětmi zapojit se do pracovního procesu. 
Jak projekt ženy využívaly,  prozradila 
Tereza Ksandrová: „Do projektu se zapo-

jilo několik desítek žen z Prachatic a okolí. 
Coworkingové centrum pravidelně využí-
valo 16 žen, čtyři desítky žen se zúčastnilo 

motivačních a rekvalifikačních kurzů a 24 
žen využilo možnosti přímé poradenské 
intervence v oblasti podnikání či hledání 
práce. V rámci zvyšování povědomí mezi 
zaměstnavateli o flexibilních formách 
práce se nám podařilo oslovit a setkat se 
se zástupci 22 zaměstnavatelů z regionu. 

Velkou oblibu si získaly volnočasové a 
vzdělávací aktivity pro děti jako tvůrčí 
dílničky, logohrátky či školáček. Do nich 
se zapojilo přes 100 rodičů s dětmi.“   

Právě oblíbené 
logohrátky plynu-
le pokračují díky 
podpoře nadační-
ho fondu TESCO 
Pomáháme s vá-
mi. Každé pondělí 
probíhá v RC Slu-
níčko od 15:30 hodin logopedická ree-

dukace pro děti ve věku 3-6 let. Ti, kdo 
mají zájem se svým dítkem přijít, se musí 
předem domluvit na tel. 722 638 880 
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese 
ksandrova@portusprachatice.cz. 

   LOGOHRÁTKY I COWORKING JEDOU DÁL 

blém. A tak se dá s nadsázkou říci, neměli 
bychom spíše v projektech podporovat 
muže, aby se učili, jak nás ženy podpořit a 
nezapomínali, že i ženy mohou být kromě 
manželky, pečovatelky a matky také 
úspěšnými živitelkami?“  
Ředitel Ing. Petr Šmíd, je jediný muž 
v organizaci, vede tým více než 10 mla-
dých žen a tak se otázka genderové 
rovnosti přímo nabízí. „Vedle každého 
úspěšného muže ve společnosti vždy vi-
dím úspěšnou ženu. Zrcadlí se to pro mne 
v naší organizaci, kde všechny manažer-
ské posty náleží právě ženám, a také 
v mém osobním životě. Řešení spočívá 
především ve skloubení pracovního a 
rodinného života využitím flexibilních 
forem práce. To vše bohužel v době, kdy 
rodina jako základní kámen lidského bytí 
zažívá krizi. Je proto důležitá existence 
podpůrných bodů pro rodinu ve formě 
míst, kde mohou najít pomoc, a dobrá 
rodinná politika na úrovni samosprávy a 
státní správy. Snažíme se jako organizace 
do dialogů přispívat a zároveň nabízet 
rodinám pomoc prostřednictvím našich 
služeb. Upřímně říkám, že nás čeká ještě 

V našem rodinném centru Sluníčko je 
rovnost mužů a žen diskutovaným té-
matem na mnoha úrovních. Realizátor-
ka centra Mgr. Tereza Ksandrová po 
zkušenosti s koordinací projektu „Práce 
a děti pod jednou střechou“, podpoře-
ného z programu Dejme že(nám) šanci, 
který je financován z Norských fondů, 
říká: „ Osobně si myslím, že se často ženy 
bojí být úspěšnými, musí hlavně řešit 
otázku ´můžu jít za kariérou a přesto být 
dobrou matkou?´. K tomu, aby to zvládly, 
musí mít skvělé zázemí a především pod-
poru svého muže. A tady vidím často pro-

ÚSPĚŠNÝ MUŽ NEBO ÚSPĚŠNÁ ŽENA? 
V současné době existuje obrovské množství studií na téma rovnosti mužů a žen ve společnosti, existují kvóty pro rov-
né zastoupení obou pohlaví v různých pracovních odvětvích, popisují se „skleněné stropy“, která brání ženám v postupu 
do vysokých společenských postů. Nabízíme krátké zamyšlení na toto téma okem prachatické neziskové organizace. 

hodně práce“. 
Oba pohledy se tak týkají tématu přijetí 
role a muže a ženy ve společnosti. Doba 
se mění, obě pohlaví musí znovu 
„obhajovat“ samy před sebou i ostatními 
své životní role v uspěchané době, která 
se žene za rychlým ziskem. A tak 
s tématem rovnosti musí začít každý sám 
u sebe a nečekat jak rozhodne například 
evropská komise. 
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ROK 2015 V RODINCE 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s 
dětmi (SASRD) Rodinka – pod Portus 
Prachatice, o.p.s., působí na Prachaticku 
již třetím rokem. Svou pomoc nabízí 
všem rodinám, které mají z nejrůznějších 
důvodů problémy s péčí o děti a kde tedy 
hrozí zanedbání dětí či dokonce jejich 
odebrání do ústavní či pěstounské péče. 
V uplynulém roce 2015 Rodinka pomáha-
la celkem 29 rodinám.  

Jak vypadá spolupráce s Rodinkou? 
„Naše práce s jednotlivými rodinami je ze 
začátku většinou velmi intenzivní. Vídáme 
se jednou, někdy i víckrát za týden. Spo-
lečně s rodiči řešíme opravdu vše, co se 
týká chodu rodiny. Je pravda, že zpočátku 
začneme s rodinou spolupracovat třeba 
pouze kvůli jedné věci – například hledání 
bydlení, ale pak vyplynou další problémy, 
které je potřeba vyřešit. Rodina k nám má 
už důvěru, svěří se nám s nimi, a tak pak 
spolu třeba vyřizujeme dluhy, hledáme 
práci, rozebíráme výchovu dětí, vztahy 
v rodině a podobně“, říká Hanka Modlit-
bová, realizátorka Rodinky. „V momentě, 
kdy rodině pomůžeme z nejhoršího, za-
čneme intervaly mezi společnými schůz-

najít bydlení, práci. Je si jistější při výchově 
dětí, ví, že potřebují určitý řád, který jim 
dává jistotu. Když zhodnotila svůj posun, 
vyjádřila se, že nechápe, jak mohla nechat 
zajít věci tak daleko a že Rodinka pro ni byla 
v podstatě jediný spojenec, který jí pomáhal 
a radil.“ 

Co se Vám ještě v uplynulém roce poved-
lo? 
„Do naší péče se dostala i maminka, jejíž 
dítě bylo dlouhodobě hospitalizované kvůli 
opožděnému vývoji, který byl s největší 
pravděpodobností způsoben nedostatečný-
mi podněty. Maminka sama má psychické 
potíže. Bojí se změn, cestování hromadnou 
dopravou, jednání s cizími lidmi, tedy i s 
doktory. Reálně hrozilo ochladnutí vztahu 
mezi matkou a dítětem. S matkou jsme spo-
lečně jezdili do nemocnice, pomáhali jí 
s jednáním s personálem. S naší pomocí se 
podařilo znovu navázat vztah mezi dítětem 
a matkou. S rodinou jsme dál spolupracovali 
na zkvalitnění péče o dítě – učili jsme ma-
minku jak s dítětem komunikovat, jak se mu 
věnovat. Maminka se v péči zlepšila natolik, 
že jí dítě nebylo odebráno.“ Hana Modlitbo-
vá dodává: „Za úspěch také považujeme 
drobnější kroky při naší práci, například že 
jsme pomohli i rodinám, ve kterých měli 
problémy se školní přípravou. Stačilo změ-
nit pár zažitých zvyků a příprava do školy se 
stala jednodušší a efektivnější. Může se 
zdát, že jde o všeobecně známé věci, jako  
například dělat úkoly po příchodu ze školy    

...pokračování na str. 6  

kami prodlužovat. Ideální stav je, když 
rodina zjistí, že problémové situace už 
dokáže řešit sama vhodným způsobem. 
Dá se říct, že k tomuto stavu rodina může 
dojít na základě jakéhosi „návodu, ukáz-
ky“ ze strany pracovnic Rodinky.“ K tomu 
dodává Jitka Pešková, terénní pracovnice 
Rodinky: „Naši klienti totiž znají ze svého 
života a ze svých původních rodin větši-
nou pouze „špatné“ řešení problémů. 
Například dítě si nechce doma uklízet, tak 
ho rodiče seřežou. Neuvědomují si ale, že 
mnohem účinnější je zavést pro děti pra-
videlný denní řád. Ono pak už ví, že si má 
uklidit. Nebo rodiče při jednání na úřa-
dech jednají s úřednicemi arogantním či 
agresivním způsobem. Tím si samozřejmě 
zajistí, že jim málokdo vyjde vstříc. My 
jsme schopni rodinám ukázat vhodnější 
způsob komunikace, i to, že se úředníků 
nemusejí bát“. 

Co považujete za svůj největší úspěch 
ve spolupráci s rodinami v roce 2015? 
„Naší klientkou byla například mladá ma-
minka, která zůstala sama se svými dětmi 
bez partnera a bez práce. Problémy řešila 
drogami, děti se celé dny toulaly samy po 
ulicích, kradly, byly hladové a špinavé. 
Rodina nakonec přišla i o bydlení. Soud 
rozhodoval o odebrání dětí, matce dal 
poslední šanci. Maminka s námi začala 
spolupracovat opravdu za pět minut dva-
náct. Při společných setkáních si uvědomi-
la, že o děti nechce přijít a že musí svůj 
život změnit. Podařilo se jí s naší pomocí 

KUŘE PODPOŘILO RODINKU 
Portus získal finanční příspěvek ze  sbírkového fondu Pomozte dě-
tem na projekt Rodinou s Rodinkou. Ve středu 21. října převzala reali-
zátorka projektu Mgr. Hana Modlitbová od Kuřete šek na 216.795 Kč. 
Peníze budou použity na projekt intenzivní odborné pomoci a péče 
v rodinách s malými dětmi, kde hrozí odebrání dítěte či dokonce roz-
pad celé rodiny.  

Terénní službu odborné pomoci a podpory v rodinách s nezletilými dětmi 
v  Prachatickém okrese,      u kterých existují rizika ohrožení dítěte v důsledku nepříznivé sociální situace a kterou již rodina 
není schopna bez pomoci zvládat, nabízí a poskytuje sociálně aktivizační služba Rodinka již od roku 2011. Podpořený projekt 
´Rodinou s Rodinkou´ zintenzivní pomoc rodinám, kde jsou ohroženy vývoj a výchova dítěte, hrozí jejich odebrání anebo 
rozpad celé rodiny, a to z důvodu psychického, mentálního či jiného omezení matky. V případě intenzivní pomoci přímo v 
rodině - min. 1x týdně, optimálně 2x týdně - matky svoji roli zvládnou a děti mohou s matkou zůstat. Obdobná služba či chrá-
něné bydlení pro tyto rodiny/matky na Prachaticku zcela chybí. 

 „V některých rodinách, do kterých docházíme, je situace opravdu vážná a 
hrozí odebrání dítěte či dětí do ústavní či pěstounské péče. My ale víme, že 
matka o dítě chce pečovat, dítě má ráda a je mezi nimi vzájemné citové 
pouto, jen je omezena v některých kompetencích a schopnostech. A v přípa-
dě dlouhodobé a intenzivní pomoci odborníků matka /rodiče situaci zvlád-
nou a rodina tak může zůstat pohromadě“, přibližuje práci Rodinky realizá-
torka služby Mgr. Hana Modlitbová. „Bohužel naše Rodinka neměla kapa-
citu pro tuto intenzivní péči, tedy docházení do těchto rodin 1x až 2x týdně 
a pomáhat jim. Díky nadačnímu příspěvku od Kuřete můžeme nyní častěji 
rodiny navštěvovat. Konkrétně se jedná o 2 rodiny, kde je potřeba této intenzivní pomoci, případné 
a další rodiny budou postupně do projektu zapojeny“, doplňuje Hana Modlitbová.   

Pracovnice Rodinky v rodinách pomáhají nejen s výchovou a péčí o děti, ale součástí jejich po-
moci je i sociálně-právní a finanční poradenství.  Například doprovází klienty na jednání s vlast-

níky bytů, pomáhají s vyhledáváním nového bydlení či se zprostředkováním pobytu v Azylovém domě. Tyto rodiny mají i vel-
ké finanční problémy, společně řeší dluhovou problematiku, sestavují splátkové kalendáře, učí je hospodařit penězi.  Podpo-
rují je při vyhledávání pracovních příležitostí, poskytují poradenství ohledně základních pracovně-právních vztahů, doprová-
zejí je na Úřad práce či k zaměstnavateli. Oblast podpory a pomoci těmto rodinám je opravu velmi široká.  

Šek pro Rodinku převzala Mgr. Hanka Modlitbová.  
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Posláním SASRD Rodinka je poskytovat 
podporu a pomoc rodinám s nezletilými 
dětmi v  Prachatickém okresu, u kterých 
existují rizika ohrožení dítěte v důsledku 
nepříznivé sociální situace, kterou již 
rodina není schopna bez pomoci zvládat, a 
kde v krajním případě hrozí odebrání dítě-
te z rodiny. Příjemcem této pomoci je dítě 
a celá jeho rodina. Směřujeme ke stabili-
zaci rodinné situace uživatelů, podporuje-
me je v samostatnosti a v rozvoji vlast-
ních schopností, ve zvládání běžných i 
náročnějších situací. S rodinou pracujeme 
nejčastěji v jejím přirozeném prostředí – v 
terénu či doma.   
 
 
Otevřeno: 
ÚTERÝ—ČTVRTEK 8:00-17:00 
   
Kontakt:  
e-mail: rodinka@portusprachatice.cz  
tel: 720 375 646 
www.portusprachatice.cz/rodinka 
 
 

Posláním Rodinného centra Sluníčko je 
umožňovat osobám pečujícím o dítě ve 
věku do 6 let pravidelná společná setká-
vání, v jejichž rámci mají možnost účastnit 
se nejrůznějších aktivit zaměřených na 
rozvoj osobnosti dětí, aktivní odpočinek a 
relaxaci.   
 

Otevřeno: 
Sluníčkový program: 
PONDÉLÍ+ČTVRTEK 9:00-12:00 
Herna Mimicafé: 
STŘEDA+ČTVRTEK 14:00-17:00 
PÁTEK  9:00-12:00 / 14:00-17:00 
Miniškolka: 
ÚTERÝ+STŘEDA 9:00-12:00 
Coworking: 
PONDÉLÍ-PÁTEK 8:00-12:00 / 13:00-17:00 
ÚTERÝ pouze 13:00-17:00 
 
 

Kontakt: 
E-mail:  slunicko@portusprachatice.cz 
 coworking@portusprachatice.cz 
tel: 722 638 880 
www.portusprachatice.cz/slunicko 

 
Posláním primární prevence Phénix je 
vytvářet aktivity, které se zaměřují na 
předcházení, zmírnění, či zastavení rozvo-
je rizikového chování formou interaktiv-
ních programů v rámci školního vyučování 
u žáků základních a středních škol přede-
vším prachatického regionu a přispět tak 
k jejich pozitivnímu rozvoji osobnosti, 
posilování kladných mezilidských vztahů, 
vzájemné tolerance a vnímání zdravého 
sebehodnocení.  
 
 

Kontakt: 
E-mail: phenix@portusprachatice.cz 
tel: 722 049 751 
www.portusprachatice.cz/phenix 
 
Upozornění 
Z důvodu častého výskytu v terénní práci, 
nemůžeme zvedat během programů telefon. V 
případě potřeby použijte raději náš email, na 
ten reagujeme vždy.  

….pokračování ze str. 5. 
ne pozdě večer, aby mělo dítě na učení 
klidné prostředí, aby si aktovku připravo-
valo samo pouze za dohledu rodiče, ale 
pro naše klienty to jsou skutečně nové a 
neznámé věci. Tím, že rodiny změnily své 
zvyklosti na základě spolupráce s námi, 
zlepšily se i jejich děti ve škole.“ 
„Rok 2015 je již 3. rokem, kdy naše služba 
pokračování ze strany funguje ve smyslu 
sanace rodiny – úzdravy celé rodiny ve 
smyslu sociálním, finančním, vztahovém 
apod.  I když pokroky jsou často malé a 
změny pomalé, nicméně věříme, že nej-
větší smysl má naše práce pro děti, které 
tak mohou zůstat se svými biologickými 
rodiči,“ dodává na závěr Hana Modlitbo-
vá. 
Finančně naši službu tento rok podpořili a 
tímto jim také děkujeme:  

 
 
 
 
 

Za SASRD Rodinka  
Bc. Sylva Turková, sociální  pracovnice 

Město Prachatice 

JAK ŠKOLY A ŽÁCI HODNOTÍ PROGRAMY 

PRIMÁRNÍ PREVENCE PHÉNIX? 
 
V letošním roce Phénix zavítal do více jak 100 tříd 
na základních a středních školách na území celého 
kraje. Phénix nabízí školám programy jak všeobec-
né tak selektivní primární prevence. Pravidelně po 
každém proběhlém bloku ve třídě si lektoři nechá-
vají od žáků ohodnotit svou práci, a to formou ano-
nymních dotazníků. Žáci a studenti program i lek-
tory známkují jako ve škole, tedy od 1 do 5.  „Žáci  a 
studenti mají právo se anonymně vyjádřit o užiteč-
nosti a zábavnosti programu. Z jejich pohledu  všeobecná primární prevence v druhém 
pololetí roku získává hodnocení 1,2. Selektivní prevence, která již předpokládá zvýše-
né projevy rizikového chování , je projektem náročnějším na prožitky. To se také mírně 
odráží  v hodnocení žáků, kteří ohodnotili programy celkově 1, 4“, uvedla realizátorka 
Bc. Hana Hájková, DiS. Prostor k vyjádření názoru dostávají i třídní učitelé, kteří se 
účastní programů společně se žáky, ale dostávají se během programů do úplně 
nové role, a to do role aktivního pozorovatele. „Učitelé hodnotí naši práci v bodovém 
rozmezí od 0 do 10, kdy 10 je nejvyšší hodnocení. Od třídních učitelů získávají naše 
programy primární prevence známku 9,3“,  doplňuje Hana Hájková. 
Důležitou zpětnou vazbou pro tým Phénixu je i hodnocení  od školních metodiků 
prevence na školách, které probíhá na konci každého pololetí.  Metodici převážně 
hodnotí spolupráci, jako je domluva termínů, komunikace s vedením a lektory, po-
skytování informací a materiálů a též mají prostor pro slovní komentáře. Hodnocení 
probíhá  ve stejné škále jako u třídních učitelů a v této oblasti získal Phénix 9,6 bo-
dů.  „Tato zpětná vazba je velmi důležitá pro rozvoj našich preventivních programů, 
můžeme tak reagovat na potřeby škol a žáků a studentů“, uzavírá Hana Hájková. 

Podporují nás.  

Město Prachatice Město Netolice Městys Lhenice 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež Klub I.P.  je tu pro všechny ve vě-
ku 6-26 let z prachatického regionu. 
Posláním klubu je  nabídnout dětem, 
dospívajícím a mladým dospělým, kte-
ří jsou vystaveni sociálním nástrahám 
a náročnému období dopívání, podpo-
ru, pomoc, informace, bezpečný pro-
stor a možnost smysluplného trávení 
volného času. 
 

Klub je otevřen: 
PONDĚLÍ                                13:00 – 18:00  
                     (individuální konzultace a věkovka 6 – 26 let) 
ÚTERÝ a STŘEDA    14:00 – 19:00  
                                     (věkovka 13 – 20 let) 

ČTVRTEK a PÁTEK 13:00 – 18:00  
                                     (věkovka 6 – 12 let) 
 

Kontakt: 
E-mail: klubip@portusprachatice.cz 
tel: 723 206 051 
www.portusprachatice.cz 
 

Posláním Krizového centra – Centra 
pomoci rodině a dětem je poskytovat 
včasnou odbornou psychosociální 
pomoc osobám, zejména pak rodinám 
a dětem, v krizové životní situaci, 
kterou vnímají jako zátěžovou, ne-
příznivou či ohrožující a kterou pře-
chodně nemohou nebo nedokážou 
řešit vlastními silami. Pomoc přispívá 
k tomu, aby jedinec či rodina nebyla 
díky své situaci vyčleněna z běžného 
života, či pomáhá těmto osobám se 
do běžného života navrátit. Pomoc je 
realizována formou ambulantní a to  
bezplatně. Působnost Krizového cen-
tra je regionální. 

Otevřeno: 
PONDÉLÍ — PÁTEK  9:00-17:00 
 
Kontakt: 
E-mail: krizac@portusprachatice.cz 
tel: 732 533 909 
www.portusprachatice.cz/krizove-centrum 

 

UČENÍ ZÁBAVOU? 
V NÍZKOPRAHU ANO 

 
Nízkoprah nabízí služby v 
oblasti doučování 
a  podpory zvládání škol-
ní problematiky pro tzv. 
"děti a mládež ulice" ve 
věku 6 - 26 let. Ke zdolá-

vání školních překážek využívají moder-
ních technologií, učebních pomůcek, 
interaktivních a zábavných forem nefor-
málního vzdělávání.  
Individuální doučování probíhá každé 
pondělí v rámci předem sjednané schůz-
ky, je tak zajištěno soukromí a intenzivní 
pomoc pracovníka. V ostatní dny, kdy 
probíhá klubová činnost (dle otvírací 
doby klubu a věkové kategorie) je dou-
čování také možné, ale již nelze slíbit 
pomoc pracovníka, ne-
boť   klub je v těchto časech 
pro všechny. Doučování je 
vždy zdarma. Pracovnice 
se snaží pomoci 
s jakýmkoliv školním pro-
blémem, pokud to není nad 
rámec jejich schopností. :-)  

hodinu, ale na žádost probíhají i dvouho-
dinová setkání nad jedním tématem. Kaž-
dá třída po programu má možnost tzv. 
„konzultační hodinky“. Je určená pro ty 
děti, které by měly zájem se na něco ze-
ptat jednotlivě.   
Do škol vstupuje Jitka Pešková, DiS., kte-
rá je sociální pracovnice Krizového centra 
a SASRD Rodinka.  Jitku jsme požádali, 
aby nám o besedách řekla více. 

Jitko, kolik besed na školách jsi od břez-
na 2015 absolvovala? Je o tyto besedy 
ze stran škol zájem?  
Zájem projevilo 5 škol. Navštívila jsem 
něco okolo 30 tříd. Nejvíce mě překvapilo 
využití „konzultační hodinky“, kdy se přišlo 
s něčím svěřit či zeptat okolo 20-ti dětí. 
 

Od března letošního roku 
Krizové centrum nabízí 
pro školy besedy o své 

činnosti.  Besedy  přispívají ke zvýšení 
povědomosti o existenci a činnosti KC 
mezi dětmi, a také poskytují dětem 
základní informace o tom, jak předchá-
zet krizovým situacím či jak je řešit a 
kde najít pomoc. Besedy jsou pro školy 
zcela zdarma, neboť jsou finančně pod-
pořeny z grantového programu ´Včasná 
pomoc dětem´ Nadace rozvoje občan-
ské společnosti financovaného z pro-
středků VELUX Foundations.  
Školy si mohou vybrat ze dvou typů be-
sed. První je beseda seznamuje žáky 
s obecnějším charakterem. Děti se dozvě-
dí co je krize a co v době starostí a pro-
blémů mohou prožívat, jaké jsou způsoby 
pomoci – co ony samy mohou dělat, na 
koho se mohou obrátit, se zaměřením na 
služby v o našem Krizovém centru.  Se-
znamují se s tím, jak to tam chodí a jak 
probíhá sezení. Druhým typem besed je 
krátké povídání na již konkrétní téma. 
Obsah a cíl besedy je zvoleno po do-
mluvě s pedagogem např. sebepoškozo-
vání, vztahy v rodině, poruchy příjmu 
potravy apod. Většinou každý blok trvá 

 
 

Jak besedy probíhají a co se děti – i 
učitelé – na besedě dozvědí?  
To už je pěkně popsáno v článku. Se tří-
dou prostě vymýšlíme, co se dá všechno 
udělat v době těžkostí, co člověk může 
udělat pro zlepšení sám, a kdy je třeba 
vyhledat odbornou pomoc. Jsou to větši-
nou žáci, kdo vypráví zkušenosti, zazna-
menávají nápady a vytváří návody. Zapo-
jením třídy do seznámení se službami KC 
se vytváří jedinečný program pro každou 
skupinu žáků.  
Mohla bys nám prozradit, na co se děti 
nejvíce ptají, co je nejvíce zajímá? 
Otázky se různí, to je široké spektrum. 
Příběhy jsou citlivé, to nechci nastínit ani 
jeden. Ale co mne rozhodně pobavilo, 
když se jeden žáček domníval, že psycho-
log používá při práci pilu a kladivo :-) 
Pokud má škola o besedu zájem, kam se 
má obrátit?  
www.portusprachatice.cz vyplnit dotazník 
na stránkách Krizového centra. 

BESEDY PŘIBLÍŽÍ DĚTEM PRÁCI KRIZOVÉHO CENTRA 

http://www.portusprachatice.cz
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