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Terezo, projekt se už dávno přehoupl do 
druhé poloviny, jak by jsi shrnula jeho 
dosavadní průběh?   
Jsem ráda, že mohu říci, že zatím vše probí-
há podle našich plánů. Samozřejmě k malým 
změnám jako výměna lektora, odchod za-
městnance, přesunutí termínu kurzu apod. 
jsem někdy přistoupit museli. Za nejdůleži-
tější považujeme otevření Coworkingového 
centra, jediného v okrese Prachatice. Dále 
jsme rozjeli pravidelné vzdělávací ´kroužky´ 
pro děti Logohrátky a Školáček, proběhla 
první série motivačních kurzů pro maminky 
a další blok je ještě před námi. Navázali jsme 
spolupráci s hospodářskou komorou a pod-
nikateli v oblasti informování o flexibilních 
formách práce.  A mnoho dalšího.  
 

Jako nejdůležitější jsi zmínila coworking. 
Co to vlastně je a je maminkami využíván? 
Stručně řečeno coworking je vybavená kan-
celář, kterou sdílíte s dalšími lidmi. Máte k 
dispozici stůl a židli, počítač, tiskárnu, inter-
net. Prostor můžete využívat pravidelně či 
nárazově, dle potřeby. Navíc coworking 
umožňuje setkat se s dalšími lidmi,  předá-
vat si zkušenosti, názory, diskutovat. Což je 
právě pro maminky velmi přínosné, jednak 
ví, že v podobné situaci je mnoho dalších 
žen a vzájemná interakce je velmi inspirující 
a pomáhající. My navíc k tomu nabízíme 
zdarma hlídání jejich dětí po dobu, co ony 
budou pracovat. Máme pravidelný počet asi 
10 klientek – žen, které naše coworkingové 
centrum využívají. Zároveň se účastní a po-
dílejí na dalších aktivitách projektu, a to jak 
ony samy, tak i jejich děti. Rádi přivítáme 
další ženy, které by chtěli náš coworking 
využívat.  
 

Vedle coworkingu projekt nabízí i vzdělá-
vací aktivity. Uvedla jsi ty pro děti - Logo-
hrátky a Školáček. Na co se ale mohou 
těšit ženy - matky? 
Máme za sebou řadu seminářů, workshopů a 
kurzů na téma návratu do práce a zahájení 
podnikání. A řadu jich ještě máme před se-
bou. Chtěla bych ženy pozvat hlavně na dva 
velké kurzy, které připravujeme na podzim. 
Prvním je Motivační kurz. Ukážeme ženám 
cestu, jak si opět zvýšit sebejistotu a sebe-

vědomí a najít si práci, která by jim vyhovo-
vala. Druhým je Kvalifikační kurz, ten je ur-
čen těm, které zvažují rozjet své vlastní pod-
nikání nebo se před  krátkou dobou do pod-
nikání vrhly. Termíny kurzů budou zveřejně-
ny na našich webových stránkách.  

Mimo aktivit určených ženám a dětem, se 
projekt také zaměřuje na podporu flexibil-
ních forem práce. Jak konkrétně. 
Jedním z cílů projektu je zvýšení informova-
nosti právě o formách a výhodách flexibil-
ních forem práce mezi zaměstnavateli. Pro-
běhlo celkem 5 seminářů a setkání pro za-
městnavatele, kde jsme je informovali o tom, 
co vůbec flexibilní formy práce jsou, jaká je 
jejich výhoda a jak je lze využívat. Bohužel 
zde se zatím setkáváme s nízkým zájmem. Po 
prázdninách chceme komunikaci s podnika-
teli zintenzivnit.  
 

Děkujeme za rozhovor. O všech aktivitách 

projektu se dočtete podrobněji na násle-

dujících dvou stranách.  

PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU 

AKTIVITY PROJEKTU 

coworking (jedná se o prostor pro práci, 

k využití je PC, bezdrátová síť Wi-Fi, tiskár-

na, scanner a pracovní stoly, kavárna...) 

péče o dítě (hlídání dětí, volnočasové 

aktivity, vzdělávání dětí) 

vzdělávací kurzy (motivační a kvalifikač-

ní kurzy, získání znalostí nutných při zahá-

jení podnikání) 

poradenství při začátku podniká-

ní (pomoc se zpracováním podnikatelské 

planu, odborné konzultace, tvorba životo-

pisu ....) 

zvyšování povědomí o flexibilních 

formách práce (semináře, oslovení fi-

rem....) 

VŠECHNY AKTIVITY JSOU 

ZDARMA 

V září minulého roku se zaměstnanci Portusu v čele s Terezou Ksandrovou, realizátor-

kou projektu Práce a děti pod jednou střechou, vrhli do příprav a rozjezdu tohoto pro-

jektu. Práce před sebou měli skutečně hodně. Po prvním měsíci ve znamení  papírování 

a úprav prostor pro coworking, se v říjnu naplno rozjely plánované aktivity projektu. 

Tereza se svým týmem si vytyčili nemalý cíl - pomoci ženám na Prachaticku vrátit se po 

rodičovské dovolené do práce či rozjet své vlastní podnikání, a k tomu stále zvládat 

péči o děti a rodinu. O tom, jak se jim to daří, jsme se zeptali právě Terezy Ksandrové, 

STRUČNĚ O PROJEKTU 
Představujeme Vám projekt „Práce a děti 

pod jednou střechou“, který RC Sluníčko 

realizuje od 1.9.2014 do 30.11.2015. Projekt 

si klade za hlavní cíl pomoc skloubit rodinný 

život s profesním životem, pomáhá ženám 

po mateřské dovolené, začínajícím podnika-

telkám a nezaměstnaným ženám pečujících 

o děti zvýšit šance najít a udržet si práci. Je 

unikátní tím, že v sobě kloubí jak poskytnutí 

kvalitně vybaveného kancelářského prosto-

ru, vzdělávání, poradenství, tak i bezplatnou 

hlídací službu - odstraňuje tak zásadní pře-

kážky, které brání ženám s malými dětmi 

zapojit se do pracovního procesu. 

Projekt podpořila Nadace Open Society 

Fund Praha z programu Dejme (že)nám 

šanci, který je financován z Norských fondů. 

V prvním kole tohoto programu se sešlo 

celkem 178 projektů z celé ČR. Podpořeno 

bylo pouze 7 předložených projektů a mezi 

nimi i projekt „Práce a děti pod jednou stře-

chou“. 

Červenec 2015 / číslo 1 

http://www.osf.cz/
http://www.osf.cz/
http://www.dejmezenamsanci.cz/
http://www.dejmezenamsanci.cz/
http://eeagrants.org/
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COWORKING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V říjnu 2014 proběhlo slavnostní otevření 

coworkingového centra v RC Sluníčko. Jed-

ná se o první a jediný takovýto prostor v 

Prachaticích a okolí.  

Prachatický coworking je sdíleným kancelář-

ským prostorem se třemi pracovními místy, 

vybaveným počítači, multifunkční tiskárnou 

a wi-fi připojením. Součástí je bezplatná 

hlídací služba pro děti, takže maminky se 

mohou v klidu věnovat své činnosti a o jejich 

děti je profesionálně postaráno v dětském 

koutku. Coworking je otevřen 5 dnů v týdnu 

a je určen všem ženám, které podnikají, 

chtějí začít podnikat, pracují z domova nebo 

hledají práci a k tomu pečují o malé dítě. 

Nejčastěji ženy využívají coworking pro 

administrativní činnost a k vyhledávání pra-

covních příležitostí, ale je i místem pro pra-

covní schůzky a jednání. 

V rámci coworkingu Portus nabízí také kon-

zultace a poradenství pro začínající podnika-

telky.  

Coworking mohou ženy využívat pravidelně 

či zcela nárazově dle potřeby.  Místo je ale 

potřeba předem rezervovat telefonicky či e-

mailem, případně při předchozí návštěvě.   

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

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
 

Během celého 

projektu rodi-

čům s dětmi 

nabízíme růz-

norodé volno-

časové aktivi-

ty. Začali jsme 

tvořivými 

dílnami jako 

fimohrátky, pedig, hnětýnkování, během 

zimních měsíců probíhala lyžařská školička v 

arelálu Ski Libín a děti s rodiči si užili i proro-

dinnou akci Vánoční spirála.  

Volnočasové 

aktivity bu-

dou probíhat i 

po prázdni-

nách každý 

čtvrtek v 

prostorách 

RC Sluníčko.  

 

 

 ŠKOLÁČEK 
 

RC Sluníčko od listopadu 2014 v rámci pro-

jektu „Práce a děti pod jednou střechou“, 

připravilo pro rodiny s dětmi přípravku do 

školy „Školáček“. Pro všechny děti a celé 

jejich rodiny, znamená vstup do základní 

školy velkou životní změnu. Dítě se musí 

naučit cíleně pracovat, poslouchat, soustře-

dit se a plnit  úkoly, v novém prostředí se 

bude muset spoléhat samo na sebe. Proto je 

jeho příprava na školu důležitá, a to jak ze 

strany mateřské školy tak i rodiny.  

Školáček je systematický program přípravy 

budoucích prvňáčků zaměřený na zdokona-

lování schopností a dovedností nezbytných 

pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání 

v 1. ročníku základní školy. Učení probíhá 

systémem „Škola hrou" a metodami činnost-

ního učení (děti manipulují s konkrétními 

předměty a názornými pomůckami), vše je 

doplněno o soubor vybraných pracovních 

listů se vzájemnou návazností. 

Od září se Školáček opět rozjíždí, dítě 

můžete přihlásit v RC Sluníčko telefonicky 

na 722 638 880 nebo e-mailem na adrese:   

ksandrova@portusprachatice.cz. 

LOGOHRÁTKY 
 

Logohrátky jsou dalším vzdělávacím progra-

mem pro děti v rámci projektu „Práce a děti 

pod jednou střechou“. Logohrátky opět 

odstartují v září po dvouměsíčních prázdni-

nách. Jsou určené pro děti ve věku 3—6 let, 

které mají problémy s 

výslovností nebo trpí 

některou z řečových 

poruch. Cílem je zlepšit 

jejich verbální projev a 

výslovnost, překonávat 

řečové obtíže, posílit 

sociál-

ní dovednosti, které jim 

pomohou k lepšímu 

začlenění do dětského 

kolektivu a později k úspěšnému zvládnutí 

školní docházky.   

Logohrátky jsou zaměřené na obratnost 

mluvidel, rozvoj smyslového, zrakového i 

sluchového vnímání, rozvoj slovní zásoby, 

rozvoj mluvené řeči, schopnost souvisle se 

vyjadřovat apod. Lektor s každým dítětem 

pracuje individuálně dle jeho potřeb.  

Na Logorátky je možno dítě přihlásit  tele-
fonicky na čísle 722 638 880 nebo e-
mailem na:  
ksandrova@portusprachatice.cz.   
 
 

MOTIVAČNÍ KURZ 
 

V únoru proběhla první série kurzů v rámci 
motivačního programu pro ženy pečující o 
malé děti, do kterého se zapojilo 7 maminek.  
První blok „Rozvoj osobnosti“ byl věnovaný 
osobnímu portfoliu, jak správně napsat živo-
topis a motivační dopis, a typologii osobnos-
ti a její využití v osobním rozvoji a poznávání 
sama sebe. V rámci druhého bloku „Znovu 
do práce“ se lektorka zaměřila na otázku 
nezaměstnanosti, hledání práce a skloubení 
soukromého a profesního života. Na závěr  
účastnice čekal kurz sebeprezentace – jak se 
připravit na schůzku nebo pohovor, jaké jsou 
základy chování a jednání při pohovoru či jak 
zvládat stres a zátěžové situace  při pohovo-
ru. Po skončení těchto kurzů mohly účastni-
ce využít individuálních konzultací ke zpraco-
vání osobního portfolia.  

Programem ženy provázela Andrea Tajanov-
ská, současná lektorka a bývalá ředitelka 
Institutu vzdělávání APSS ČR, která má se 
vzděláváním dospělých bohaté zkušenosti.  
 

Druhý motivační kurz proběhne ve 
dnech 3.-4.9. a 7.-8.9. 2015 !  
Zúčastněte se i Vy! Informace na str. 3 

Otvírací doba coworking centra 

PONDĚLÍ  
 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 
ÚTERÝ  
 13:00 - 17:00 
STŘEDA  
 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 
ČTVRTEK  
 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 
PÁTEK  
 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 
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Jednou z aktivit projektu Práce a děti pod 

jednou střechou je motivace zaměstnavate-

lů, aby flexibilní formy práce, jako např. 

kratší, změněné nebo pružné pracovní doby 

a práci z domova, využívali. Prozatím pro-

běhla setkání se zástupci 22 firem a organi-

zací z Prachaticka, kde se seznámili jak s 

existujícími možnostmi flexibilních forem 

práce, tak s výhodami, které pro zaměstna-

vatele i zaměstnance přinášejí. „Při těchto 

setkáních jsme zjišťovali vůli zaměstnavatelů 

utvářet tyto formy práce s ohledem na jejich 

činnost a možnosti,“ uvedl Ing. Petr Šmíd, 

ředitel neziskové organizace Portus Pracha-

tice, o.p.s. . Flexibilní formy práce již na Pra-

chaticku začaly nabízet některé neziskové 

organizace, úřady či školy. Mezi ně patří 

například nezisková organizace Jihočeské 

centrum pro zdravotně postižené a seniory. 

„Umožňujeme zaměstnancům flexibilní formy 

práce, pokud to provoz a podmínky daného 

pracoviště umožňují. Přizpůsobujeme pracov-

ní dobu a pracovní úvazky dle jejich potřeb, 

zejména pokud pečují o malé děti, nebo dojíž-

dějí. Zaměstnanci mají také možnost pracovat 

z domova v době péče o děti nebo v těhoten-

ství,“ upřesňuje Mgr. Hana Vlasáková, DiS., 

ředitelka centra. Příkladem by mohl být také 

Městský úřad v Prachaticích. „Zaměstnanci 

úřadu  mají možnost posunout si nejen začá-

tek pracovní doby v rozmezí od 6:30 do 8:00 

hodin, ale i její konec, a to dle počtu odpraco-

vaných hodin a potřeb zaměstnance. Snažíme 

se našim pracovníkům maximálně vyjít vstříc,“ 

řekl Ing. Karel Pašek, tajemník Městského 

úřadu Prachatice. 

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.  

ŽENY CHTĚJÍ PODNIKAT 
CHYBÍ JIM ODVAHA A FINANCE 

 

Více než polovina žen zvažuje podnikání, vět-
šina se ale obává nedostatku financí na jeho 
rozjezd nebo byrokracie a administrativy. 
Vyplývá to z do dotazníkového šetření Portu-
su Prachatice, které bylo součástí projektu 
Práce a děti pod jednou střechou a zjišťovalo 
podnikatelské aktivity žen nebo jejich zájem 
se do podnikání pustit. 
Šetření se účastnila více než padesátka žen z 
okresu Prachatice. Ze šetření vzešlo, že 2 
třetiny žen nikdy nepodnikaly, přestože to 
zvažovala více než polovina z nich. Dotázané 
ženy zvažují takové podnikatelské oblasti, 
které by mohly skloubit s péčí o děti a rodinu. 
Chtějí například vést účetnictví, lektorovat, 
vést poradenskou činnost, provozovat bufet, 
učit cizí jazyky nebo zakázkově šít.  
Zajímavostí je, že se do šetření zapojily přede-
vším ženy, které v současné době pracují, 
přestože je projekt zaměřen především na 
maminky pečující o děti do 6 let věku. „Zajíma-
lo nás, zda respondentky vůbec někdy podnika-
ly či podnikání zvažovaly.  Zahájit podnikatel-
skou činnost a následně ji rozvíjet totiž může 
leckdy vyřešit nezaměstnanost mladých žen, ale 
i  mužů, vracejících se na trh práce po rodičov-
ské dovolené“, uvedla Tereza Ksandrová,   
koordinátorka projektu.  
Kompletní vyhodnocení bude zveřejněno na 
webových stránkách ww.portusprachatice.cz.  

PORTUS JEDNAL SE ZÁSTUPCI FIREM  
O ZAVEDENÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE 

KVALIFIKAČNÍ KURZ  
„ZÁKLADY PODNIKÁNÍ“ 

   Kurz se zaměřením na potřeby začínající podnikatelky či žen,  
   které zvažují zahájit vlastní podnikání . 
 

10. 8.  - 2. 9. 2015 
rozpis jednotlivých lekcí na www.portusprachatice.cz 

 

ZDARMA včetně hlídání dětí 
 

Kde: RC Sluníčko, Velké náměstí 14, Prachatice  

Přihlášky: na www.portusprachatice.cz nebo na tel: 722 638 880. 

MOTIVAČNÍ PROGRAM  
Kurz je určen především ženám, které přemýšlejí o návratu do práce 
po rodičovské dovolené nebo chtějí skloubit RD s prací. 

 

3. – 4. 9. 2015   „ROZVOJ OSOBNOSTI“ 
téma:           rozvoj osobnosti a  typologie osobnosti 
 

3. – 4. 9. 2015   „ZNOVU DO PRÁCE“ 
téma:           návrat na trh práce jako příležitost a sebeprezentace 
 

 

ZDARMA včetně hlídání dětí 
 

Kde: RC Sluníčko, Velké náměstí 14, Prachatice  
Přihlášky: na www.portusprachatice.cz nebo na tel: 722 638 880. 

SDÍLENÉ PRACOVNÍ MÍSTO FIRMY V ČR ZATÍM NEZNAJÍ 
V ČR existuje pouze 7 % firem a organizací, u 
kterých v praxi funguje tzv. „sdílené pracov-
ní místo“. Vyplynulo to z prvních výsledků 
projektu METR Fondu dalšího vzdělávání. 
Výsledek ukazuje, že zaměstnavatelé  sdíle-
né pracovní místo nejen nevyužívají, ale 
v mnohých případech dokonce ani neznají. 
Sdílené pracovní místo v praxi znamená to, 
že zpravidla dva pracovníci na zkrácený úva-
zek sdílejí společnou náplň práce. Pracují 
jako tým se společnými kompetencemi, 
který může být efektivnější než prostý sou-
čet jejich úvazků. V sousedním Německu, 
Dánsku či Velké Británii se podíl této flexi-
bilní formy práce počítá v desítkách %. 
„V případě sdíleného pracovního místa přestá-
vá fungovat jednoduchá matematika“, uvedl 
Ing.Petr Šmíd, ředitel Portusu. „Pokud namís-
to jednoho člověka na plný úvazek se rozhod-
ne zaměstnavatel na sdílené pracovní místo 
obsadit dva lidi na poloviční úvazky, začne 

jemně nesoutěží, efektivně spolupracuje a je 
schopna nést odpovědnost i za chyby druhého. 
Není vhodné pro pozice s příliš nízkým příjmem, 
neboť polovina platu je nedostačující“, shrnuje 
postřehy ze setkání se zaměstnavateli Petr 
Šmíd. Často o tuto formu práce žádají právě 
ženy pečující o malé děti, které nechtějí plný 
úvazek.  „Do našeho Rodinného centra Sluníčko 
chodí maminky s malými dětmi a víme, jak je pro 
ně těžké sehnat práci na částečný úvazek. Proto 
je jedním z cílů našeho projektu Práce a děti pod 
jednou střechou osvěta a hlavně motivace za-
městnavatelů na Prachaticku zavádět flexibilní 
formy práce. Pokud se maminkám podaří tako-
vouto práci najít, váží si toho, a tomu odpovídá i 
pracovní nasazení“, vysvětluje Mgr. Tereza 
Ksandrová, realizátorka RC Sluníčko.  Částečný 
úvazek vyhledávají i studenti a absolventi škol, 
lidé v důchodovém a předdůchodovém věku, 
osoby pečující o člena rodiny či osoby zdravot-
ně postižené. 

platit rovnice 1/2 + 1/2 = 2“, dodal Petr 
Šmíd.  Ve výsledku je totiž odvedeno větší 
množství práce, než by tomu bylo u jediného 
zaměstnance, který by v součtu měl stejný 
úvazek. Důvodem je řada výhod, které sdíle-

né pracovní místo nabízí pro zaměstnance i 
zaměstnavatele. V prvé řadě je to 100% 
zastupitelnost, dále vyšší spokojenost, pra-
covní nasazení, motivace a  loajalita obou 
zaměstnanců.  „V praxi je zatím největší pře-
kážkou nalezení vhodné dvojice, která vzá-
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KRIZOVÉ CENTRUM ROZŠÍ-

ŘILO SLUŽBY PRO DĚTI 
 
Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a 
dětem rozšířilo dosud poskytované služby 
krizové pomoci pro děti a mládež 
z Prachatic a okolí, a to díky úspěchu v rámci 
grantového programu ´Včasná pomoc dě-
tem´ Nadace rozvoje občanské společnosti 
financovaného z prostředků VELUX Foun-
dations. Na realizaci svého dvouletého pro-
gramu „Krizové centrum dětem“ získalo 
téměř 26tis. Euro.  
Krizové centrum (KC) bylo díky získaným 
finančním prostředkům personálně posíleno 
a rozšířilo otevírací dobu o 
jednu hodinu, tzn. že je nyní 
otevřeno pro veřejnost kaž-
dý den od 9 - 17h. Dále rozší-
řilo i „chatovací hodiny“ jako 
další možnost jak kontakto-
vat KC. Nově centrum posky-
tuje poradenství a pomoc při 
řešení problémů v souvislosti s kyberkrimi-
nalitou. Realizují se také besedy na školách, 
které přispívají  ke zvýšení povědomosti o 
existenci a činnosti KC mezi dětmi. A také 
jim poskytují základní informace o tom, jak 
předcházet krizovým situacím či jak je řešit a 
kde najít pomoc. Dále díky programu bylo 
otevřeno více skupin pro děti s podobnými 
problémy či možnost případné krizové po-
moci dětem v terénu. Mimo tyto ´nové´ 
aktivity samozřejmě KC pokračuje ve 
své běžné činnosti – poskytování krizové 
intervence, poradenství a psychoterapie. 

PORADÍME S PROBLÉMY 
VE VIRTUÁLU 

 

Portus Prachatice nově nabízí on-line pora-
denství a pomoc v oblasti kyberkrimanility. 
Služba je určena pro kohokoliv, kdo narazí 
na problémy ve virtuálním světě – někdo mu 
ubližuje přes mobil, na sociálních sítích, přes 
počítačovou hru apod.  
Na webové stránce ww.portusprachatice.cz  
pod odkazem Kyberkriminalita najde v levé 
liště odkaz na formulář, kde co nejpodrob-
něji a nejpřesněji popíše svůj problém a 
uvede kontakt.   
Kyberkriminalita je nejvíce spojována se 

sociálními sítěmi jako Facebo-
ok, službami Googlu, počítačo-
vými hrami a mobilními tech-
nologiemi. „Chceme se zaměřit 
na praktické řešení konkrétních 
případů kyberkriminality. Nej-
častější formou je kyberšikana, 
sexting, kybergrooming či Hap-

py slapping“,  popisuje novou službu Ing. 
Petr Šmíd, lektor kyberkriminality a  ředitel 
organizace Portus Pracahtice. „S tím, kdo se 
na nás obrátí, budeme společně hledat opti-
mální řešení po stránce technologické jako je 
nastavení zabezpečení a soukromí.  Zároveň 
nabízíme pomoc psychoterapeutickou, neboť 
kyberkriminalita má velké dopady právě na 
psychiku“, dodává k nové službě Petr Šmíd. 
On-line pora-
denství Por-
tus do své 
nabídky zařa-
dil díky fi-
nanční popo-
ře z grantové-
ho programu 
Včasná po-
moc dětem 
Nadace rozvoje občanské společnosti finan-
covaný z prostředků VELUX  Foundations. 

CÉČKO I LETOS POMÁHÁ  
S DOUČOVÁNÍM 

 
V klidném zázemí klubu mohou děti využít 
jak individuální tak skupinové doučování 
s pracovníkem Nízkoprahového zařízení 
Céčko. Ale také ony samy mohou být učite-
lem pro své vrstevníky nebo naopak využít 
pomoc od kamarádů, kteří dané učivo zvlá-
dají.   
Pracovnice Céčka se věnují každému dítěti, 
které potřebuje pomoci procvičovat či upev-
ňovat školní učivo a projeví zájem. „Vedle 
doučování s námi – pracovnicemi klubu - chce-
me děti zapojit do tzv. svépomocných skupin, 
kde samy děti předávají své znalosti a doved-
nosti svým vrstevníkům a kamarádům“, uved-
la k projektu Bc. Silvie Galdia, realizátorka 
Céčka. „K doučování budou využívány i moder-
ní technologie jako tablet a učební programy 
pro počítač, aby učení bylo pro děti i zábavnou 
aktivitou,“ dodává realizátorka.   
Projekt doučování je určen pro děti od 6 do 
12 let a do Céčka mohou přijít každý čtvrtek 
a pátek od 13.00 do 15.00 hodin.  
 
Tento projekt byl finančně 
podpořen Nadačním fon-
dem Albert v rámci gran-
tového programu  
NADAČNÍ FOND ALBERT 
DĚTEM 2015.  

VE ŠKOLÁCH SE PŘESTÁVÁ UČIT, UŽ SE JEN SURFUJE 
Z teorie fungování synapsí v lidském mozku i běžné praxe je prokázáno, že efektivita procesu 

učení souvisí s tím, jak hluboce se jím zabýváme. Tato myšlenka platí samozře-
jmě i obráceně – čím povrchněji se nějakým věcným obsahem zabýváme, tím 
méně využíváme vlastní mozek, což má za následek, že se toho méně naučíme.  
Pokud dítě v druhé třídě sestavuje text z jednotlivých písmen nebo částí slova 
tak, že si je přečte v knize, kterou má položenou před sebou a výsledek vlastní 
rukou přepíše do sešitu, zapojuje hned několik center mozku a informace 
ukládá do svého mozku mnohem hlouběji, než stejné dítě, které radostně 
přispěchá k interaktivní tabuli, kde pohybem ruky přesune několik písmen 
k sobě a výsledek je na světě. První příklad vypadá staromódně - interaktivní 

tabule na základní škole a tablety na střední škole přece vzbuzují pocit „pokrokovosti“, evoku-
jí moderní dobu, ve které žijeme, a sledují trendy, kterým dnešní pokroková společnost kráčí. 
Odvážím se přesto tvrdit, že interaktivní tabule a tablety ve školství dlouhodobě nepovedou 
ke zlepšení jeho situace, paradoxně naopak degradují dětský mozek na surfování informacemi 
tak, jak funguje dnešní moderní svět internetu – naučíme děti jen sedět (či stát) u technologií 
u kterých přestanou používat svůj vlastní mozek. Přestávám rozeznávat rozdíl mezi žákem 
zírajícím dlouhé hodiny na powerpointovou prezentaci, která je promítána ve špatně zatem-
nělé třídě na interaktivní tabuli za bezmála stotisíc korun a dítětem, které za pomoci kolečka 
myši pasivně projíždí v teple svého pokoje zeď profilu na Facebooku. V obou případech nepo-
užívá vlastní mozek, protože to není zapotřebí. A protože i mozek je pouze sval, stejně jako 
ostatní svaly, při malém používání, zakrní. 
Byť jsem velkým propagátorem informačních technologií, které sám ochotně a velkou měrou 
v životě používám, jako bývalý kantor, apeluji na zdravý rozum vedení škol a rodičů, aby ne-
podlehli povrchnímu tlaku směrem k masovému rozšíření geniálních dotykových technologií. 
Nedělejme z učitelů otroky nabíječek bezdrátových zařízení, nekonečných aktualizací a pádů 
operačních systémů a vraťme se k tomu, co děti skutečně rozvíjí.             

Ing. Petr Šmíd, ředitel Portus Prachatice o.p.s. a lektor kyberkriminality 

KURZY  
KYBERKRIMINALITY 

 
 

Semináře kyberkriminality pro různé cílové 

skupiny nabízí Portus Prachatice již od roku 

2013. Semináře je možné realizovat na jaké-

koliv škole, úřadě nebo 

instituci pro větší počet 

posluchačů. V pravidelných 

intervalech budou probí-

hat také v Prachaticích 

nebo jiných městech pro 

přihlášené jednotlivce.  
 

Naše kurzy kyberkriminality mají  akreditaci 

na vzdělávání pedagogů a sociálních pracov-

níků v této oblasti od MŠMT a MPSV.  

 

Kontakt:  

Ing. Petr Šmíd, lektor 

tel: 722 928 192,  

e-mail: reditel@portusprachatice.cz 
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GRAFFITI JAM 2015  
NZDM Céčko a  COOLna ve spolupráci s Jihočeským centrem 
rovných příležitostí z.ú. a za podpory města Prachatice uspořá-
daly 5.června Graffity JAM.   

Graffity JAM byl zcela novou 
bohatou akcí protkanou vlastní 
uměleckou tvorbou graffity 
z řad veřejnosti, ale i živou 
ukázkou tvorby zkušeného 
sprejera Nerxe. Atmosféru 
dotvářela místní skupina SPS Jižní strana - rapovali: Jeffrey, 
Splav, Bagič a na „mixáky“ hráli DJ Bambus 
a DJ P-Hell. Pod jejich odborným vedením 

se každý mohl stát na pódiu novým talentem zdejší moderní hudební scény. 
Díky šikovným ručičkám dětí začala vznikat nová paletová sedačka do pro-
stor klubu NZDM. Koordinátorka akce Bc. Erika Švehlová zhodnotila akci 
slovy: „Graffity JAM byla akce pro veřejnost nová a zajímavá. Dospělí se stáva-
li dětmi a tvořili spreji svá první díla, někteří si zkusili mixovat hudbu a rapo-
vat.“  

V rámci akce došlo ke 
spojení sil dvou Pra-
chatických organizací. 
„Další aktivitou Jihočeského centra 
rovných příležitostí je snaha navázat 
užší spolupráci s cílovou skupinou mla-
dých dospívajících, jež mohou být 
v kontaktu právě s NZDM,“ vysvětlila 
ojedinělou formu spolupráce ředitel-
ka centra Mgr. Hana Vlasáková, DiS.  
 

Všem, kteří se podíleli na této akci, tímto děkujeme za skvělou práci.   
A Truhlářství Postl děkujeme za přípravu palet. 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  
JSOU V PLNÉM PROUDU 

 

Rodinné centrum Sluníčko opět tento rok při-
pravilo pro děti od 2 do 10 let denní příměstské 
tábory. V posledních letech stoupá obliba pří-
městských táborů, je to vítaná pomoc pro za-
městnané rodiče a jejich děti.  
 

„Flexibilita výběrů termínů, rodiče mohou volit jen určité dny, mohou vybírat z 2 časových 
variant pobytu dítěte, buď  8-12 nebo  8-16 hod., rezervace je možná den před nástupem na 
tábor, žádné platby předem, tím vším vycházíme rodičům vstříc během letních prázdnin,“ říká 
realizátorka rodinného centra Mgr. Tereza Ksandrová.  
Sluníčkovské tábory odstartovaly 1. 7. farmářským týdnem, děti si užívaly na farmě Jele-
mek, krmily zvířata, jezdily na koni, sbíraly borůvky, soutěžily. Farmu během prázdnin na-
vštíví děti ještě několikrát. Dále děti podnikly dobrodružný výlet na Lipno vlakem, plavbu 
lodí, navštívily Helfenburk, výcvik policejních psů, rybářskou školu ve Vodňanech. 
Na další týdny jsou naplánovány výlety na Stožec, zámek Kratochvíle, koupání, návštěva 
záchranky a mnoho dalšího. 

Informace o příměstských táborech: 
RC Sluníčko, Velké nám. 14, Prachatice, www.portusprachatice.cz  
tel: 722 638 880                   E-mail: slunicko@portusprachatice.cz 

FANDÍTE NÁM?  
CHCETE NÁS PODPOŘIT? 

 

Věděli jste, že nyní 

můžete naší organi-

zaci pomoct i obyčej-

ným nákupem na 

internetu?  

 
Přidali jsme se do projektu GIVT, který pod-
poruje neziskové organizace a sportovní 
kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běž-
ně, provedete přes portál 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 nejdůle-
žitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.  

COOLNA OTEVŘE SVÉ  

PROSTORY VEŘEJNOSTI 
Pracovníci NZDM COOLna se rozhodli v rámci 
týdne nízkoprahových klubů uspořádat ote-
vřenou akci snižující prahy mezi naším klubem 
a veřejností.  

Všechny srdečně zveme  
22. 9. - 23. 9. 2015  

do prostor NZDM COOLna 
 Bude zajištěn zábavný program plný soutěží 
a her. Také se seznámíte s životními příběhy 

mladých lidí, kteří NZDM navštěvují. Pracovní-
ci se pokusí všem zúčastněným přiblížit náplň 

své práce.  

PHÉNIX V LÉTĚ NEZAHÁLÍ 
 

V létě jsou školy sice zavřené, ale lektorky z 
Phénixu rozhodně prázdniny nemají. Na 
základě vyhodnocení výsledků evaluace 
pracují na aktualizaci programů prevence 
dle aktuální situace a potřebnosti cílové 
skupiny.  

V programech bude více dán prostor pro 
sebereflexi a reflexi žáků a také bude zařa-
zeno více aktivačních her. Na svět přichází i 
zcela nový program pro nejmenší: „Online 
domorodci“.  
Na podzim celý tým plánuje rozšiřovat od-
bornost  v rámci výcviku v primární prevenci 
u organizace DO SVĚTA. Lektoři nastoupí 
každý do jiného stupně výcviku, na základě 
současného výše vzdělání  v rámci primární 
prevence.   
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež Céčko je tu pro všechny ve věku 
6-12 let z prachatického regionu, 
kteří hledají bezpečný prostor ke 
společenským aktivitám, informace, 
podporu a pomoc v situacích, kdy si 
sami neví rady nebo si neumí pomoci. 
  
Klub je otevřen: 
PONDÉLÍ  13:00-18:00 
  konzultační den 
ČTVRTEK                    13:00-18:00 
PÁTEK  13:00-18:00 
 
 
Kontakt:  
e-mail: cecko@portusprachatice.cz  
tel: 723 206 051 
www.portusprachatice.cz/cecko 
 

 
 

Posláním Nízkoprahového centra pro 
děti a mládež COOLna je nabídnout 
dospívajícím a mladým dospělým ve 
věku 13—26 let z prachatického regi-
onu možnost odborné pomoci, podpo-
ry či informací a zároveň poskytnout 
vhodnou alternativu stereotypnímu, 
a mnohdy nebezpečnému, trávení 
volného času těm z nich, kteří jsou 
ohroženi společensky nežádoucími 
jevy, a tak přispět k jejich hladšímu 
začlenění do společnosti.   
 

Klub je otevřen: 
PONDÉLÍ  14:00-19:00 
  konzultační den 
ÚTERÝ  14:00-19:00 
STŘEDA  14:00-19:00 
 

Kontakt: 
E-mail: coolna@portusprachatice.cz 
tel: 732 533 909 
www.portusprachatice.cz/coolna 

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 

SKUPINKY  
PRO HOLKY A KLUKY  

 
Od května Krizové centrum 
nabízí novou bezplatnou 
službu skupinových setkání. 
Služba je určena holkám a 
klukům ve věku 12 – 15 let, 
kteří potřebují pomoci s ja- 
koliv problémem, svěřit se, 
poradit či si popovídat. 
Skupinu pro holky vede 
zkušená sociální pracovnice Jitka Pešková, 
DiS., které vedle Krizového centra pracuje i v 
SAS Rodinka. „Skupinka je otevřena pro všech-
ny holky, které mají pocit, že jsou na své trable 
samy. Budeme si povídat, poznávat, hrát i 
tvořit,“ přiblížila nám Jitka Pešková.    
Podpůrná skupina pro kluky probíhá pod 
vedením zkušeného terapeuta Krizového 
centra Bc. Daniela Karáska. „Záměrem je 
umožnit dospívajícím kluků v bezpečném a 
zároveň dobrodružném prostoru skupiny sdí-
let, hledat, podpořit a inspirovat se ve zvládání 
nároků a řešení problémů v obtížných situa-
cích, které život a doba přináší,“ řekl Bc. Da-
niel Karásek.  
Skupiny jsou otevřené, je možné kdykoliv 
vstoupit a vystoupit, a jsou maximálně pro 
12 účastníků. Jakékoli informace získáte v 
Krizovém centru. Termíny setkání obou sku-
pin budou s předstihem zveřejňovány na 
webu Krizového centra: 
www.portusprachatice.cz/krizove-centrum.  

Barča je sedmnáctiletá dívka , 
v současnosti bydlí se svou 
matkou, otčímem, babičkou a 

mladší sestrou ve společném nájemním bytě v centru města. 
Barča se svou matkou a sestrou v minulosti ocitla v několika 
azylových domech napříč Českou Republikou. Pracovníkům 
NZDM se svěřila, že za svůj život vystřídala již 4 Azylové domy. 
Naposledy pobývaly v ´azyláku´ v Prachaticích. Zde se často 
věnovala malým dětem, ke kterým měla kladný vztah. Kvůli 
častému stěhování musela několikrát změnit ZŠ. S otcem se vidí 
jen zřídka a dle jejího názoru je za to ráda. Otec neplatí alimen-
ty, má problémy a půjde zřejmě na pět let do vězení. Barča 
studovala SOU – obor zahradnice ve Vodňanech, ale kvůli těžké-
mu úrazu strávila půl roku v nemocnici, proto jí bylo doporuče-
no, aby znovu opakovala 3.ročník. Barča je veselá, pracovitá, 
sportovně založená a nebojí se jakékoliv výzvy, tuto zprávu tedy 
přijala vstřícně a v současné době se připravuje na zářijový ná-
stup do školy.  
Barča začala chodit před půl rokem do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež COOLna, 
kde z počátku využívala pouze volnočasové aktivity. Postupem času se zapojila do programů 
primární prevence (drogy, sex, gamblerství, vandalismus). Po určité době se začala pracovní-
kům NZDM svěřovat se svou těžkou životní situací, kterou se společně snažili vyřešit. Při 
přerušení studia neměla Barča jak smysluplně trávit čas. Pracovníci NZDM jí podali informace 
o dobrovolnickém centru v Prachaticích a také ji tam doprovodili. Toto centrum jí zajistilo 
dobrovolnickou činnost v  jedné neziskové organizaci v Českých Budějovicích, kde Barča ná-
sledně začala pracovat s dětmi předškolního věku. Díky této zkušenosti se rozhodla, že by se 
po ukončení SOU ve Vodňanech chtěla přihlásit na pedagogickou školu. NZDM jí nyní pomáhá 
s přípravou, neboť Barča nemá finanční možnosti, aby si zajistila soukromého lektora. Barča 
je příkladem člověka, který si uvědomil, že když bude na sobě pracovat, může dosáhnout 
stanovených cílů. NZDM se ji snaží na této cestě podporovat.  

PŘESPÁVAČKA V COOLNĚ 
 

I Coolňáci se letos mohou 
těšit na tra- diční oblíbe-
nou přespá- vačku. Tento-
krát to bude ze 4. na 
5.srpna 2015. Je pro všechny uživatele služby 
a doufáme, že tato akce přinese  všem zúčast-
něným mnoho nezapomenutelných zážitků. 
Pracovníci rozhodně zažijí probdělou noc.  

PŘESPÁVAČKA V CÉČKU 
 

Uživatelé slu- žeb NZDM Céč-
ko se i letos mohou na konci 
prázdnin těšit na oblíbenou 
přespávačku v klubu. Na děti 
čekají rozmanité hry uvnitř i venku, společná 
večeře a pohádka na dobrou noc.  Přespá-
vačka je naplánována na 20.-21. srpna 2015. 

Podporují nás.  

Město Prachatice Město Netolice Městys Lhenice 

PŘÍBĚH BARČI  
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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.  

RODINKA PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY 

Osud Zuzky bohužel není ojedinělý. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Ro-
dinka  má v péči podobné rodiny, v kterých hrozí odebrání dětí z důvodu špatné či nedo-
statečné péče ze strany rodičů. V současné době máme volnou kapacitu, pracujeme 
s rodinami, které se dostaly do problémů ohledně financí, bydlení, výchovy, vztahů, 
běžných rodinných věcí apod. 
Pokud máte problémy, které ohrožují Vaši rodinu, budeme rádi, když do nás vložíte 
svoji důvěru a obrátíte-li se na nás se žádostí o pomoc. 

Zuzka si ani nevzpomíná, kde všude bydlela.     

U neznámých lidí, v „azylácích“, v pronajatých 

bytech. Máma nechodila do práce, neplatila 

nájem, museli se často stěhovat. Hodně pila, 

pak se hádala, prala. Často to odnesla Zuzka i 

její sourozenci. Druhý den jim máma říkala, že 

je miluje nade všechno na světě. Když měli hlad, 

něco ukradli. Máma domů často vodila různé 

strejdy, pak měli na jídlo. 

Teď je Zuzka velká. Je jí 18 let, má ročního 

syna. Ten často pláče. Zuzka neví proč. Od měs-

ta dostala byt, žije v něm s Honzou. Peníze 

mají, i když Honza nechodí do práce. Mají přece 

její „rodičák“, taky nějaké dávky. Nájem zatím 

neplatí - Honza říká, že by pak neměli z čeho 

žít. Honza hodně pije, taky něco bere, dělá po-

tom scény, ale nebije jí. Je ráda, že někoho má, 

komu na ní záleží. Často pije s ním, je pak větší 

sranda. Zuzka si půjčila peníze, aby Honzovi 

koupila mobil a jídlo. Jinak by zas šel někam 

pryč a ona by byla sama….  
 

(Pozn. jde o popis reálného příběhu, jména jsou pozměněna) 

         

PHÉNIX ZÍSKAL CERTIFIKACI 
NA DALŠÍCH 5 LET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phénix obhájil již potřetí certifikát všeobecné 

primární prevence a navíc nově jako druhá 

organizace na jihu Čech získal i certifikát se-

lektivní primární prevence. Díky skvěle připra-

veným programům certifikační komise udělila 

Phénixu oba certifikáty na dobu 5 let, což 

žádná organizace v Jihočeském kraji nemá.  

Certifikace odborné způsobilosti poskytovate-

lů programů školské primární prevence riziko-

vého chování zajišťuje posouzení a formální 

uznání, že poskytovatel a jím realizovaný pro-

gram odpovídá stanoveným kritériím kvality a 

komplexnosti. Tedy certifikace, kterou Phénix 

získal, je pro školy 

důkazem toho, že 

tyto preventivní 

programy jsou 

kvalitní a na vyso-

ké odborné úrov-

ni. Certifikát všeo-

becné a selektivní 

primární prevence 

pro základní školy obhájil Phénix na programy 

prevence šikany a extrémních projevů agrese, 

kyberšikany, prevence rizikového sexuálního 

chování a prevence v adiktologii.  
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