
1 

Důvodem k přestěhování rodinného 
centra byla potřeba zajištění větší-
ho prostoru pro návštěvníky Sluníč-
ka. „Počet rodin, které využívají na-
šich služeb, stále roste a prostory na 
náměstí nám začaly 
být těsné, ve dnech 
sluníčkového progra-
mu byla často doslo-
va hlava na hlavě,“ 
uvedla realizátorka 
RC Sluníčko Mgr. 
Tereza Ksandrová. 
„Nové prostory jsou 
pro nás ideální, máme k dispozici 160 
m², což je dvojnásobek toho, co jsme 
využívali na náměstí. Prostory máme 
pronajaté od města Prachatice na 
dobu 7 let,“ doplnila Tereza.  
Veškeré aktivity jako sluníčkový 
program či miniškolka  po přestěho-

vání pokračovaly plynule dál. Změny 
přichází až nyní s létem. Co tedy 
Sluníčko pro děti na léto připravuje, 
nám opět prozradila Tereza.  
„Již třetím rokem máme pro děti při-

pravené příměstské 
tábory, letos budou 
probíhat po celé 
léto. Z tohoto důvo-
du bude ´klasické´ 
Sluníčko uzavřené, 
zavřeno budeme mít 
i poslední týden v 
červnu, kdy budou 

vrcholit přípravy právě na příměstské 
tábory. Stejně jako v minulém roce i  
toto léto na děti čeká na táborech 
bohatý program a řada výletů.“  
Od září bude centrum opět k dispo-
zici všem dětem a rodičům. 

 

SLUNÍČKO  ROZZÁŘILO 
STAROKASÁRENSKOU 

DESET LET  

PORTUSU 
 
 

Po třech letech, kdy byly služby 
organizace soustředěny na jedi-
ném místě na Velkém náměstí v  
Prachaticích pod taktovkou ředi-
tele organizace Ing. Petra Šmída, 
jedno ze zařízení opouští společ-
nou flotilu a kotví o několik ulic 
dál na Starokasárenské ulici. Ví-
ce se o důvodech stěhování do-
čtete v sousedním článku. Portus 
tímto krokem výrazně rozšiřuje a 
zkvalitňuje své služby rodinám a 
zároveň flexibilně reaguje na po-
ptávku v lokalitě. 
Velké pracovní nasazení organi-
zace jako celku provází 
v současné době také velké emo-
ce a dezinformace šířené zlými 
jazyky. Tvoří tak odvrácenou 
stranu, cenu za malé i velké úspě-
chy organizace. Pravdu je vždy 
složité hledat a definovat, lidé o 
ní v jádru nestojí - slyší to, co 
chtějí slyšet nebo to, co odpoví-
dá jejich etickému nastavení.  
Portus v tomto roce oslaví deset 
let své existence. Vnímám to ja-
ko smysluplnou dekádu, která se 
odrazí v naší budoucnosti. Díky 
všem, kdo s pokorným srdcem 
přiložili ruku k dílu. 

Petr Šmíd, ředitel 
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Jak již maminky s malými dětmi zjistily, prachatické Rodinné 
centrum Sluníčko se přestěhovalo do nových prostor v objektu 
bývalých kasáren v ulici Starokasárenská 192, Prachatice. Malí 
návštěvníci si zde užívají velikou hernu s novými herními prvky 
a rodiče si v klidu vychutnávají kávu v prostorné minikavárně. 

POMOC RODIČŮM, ZÁBAVA PRO DĚTI  
Příměstské tábory s RC Sluníčko 

 

kdy:               4.7.—31.8.2016 od 8-16 hodin                                      
pro koho:     pro děti od 4– 12 let 

 

A co děti čeká? Každý týden jeden velký výlet např. Techmánie, ZOO a Dinopark v Plzni, 
splouvání Otavy a hrad Rábí,  podzemní vláček v  grafitovém dole, jízda na koni, Pohád-
ková rezervace v Hořicích aj. Nově máme také připravené dva speciální týdny, které bu-
dou probíhat v přírodě v Hlásné Lhotě kousek od Prachatic, kam děti budeme každý den 
vozit autobusem. Postavíme zde opravdové teepee, budeme 
střílet z luku, koupat se, vyrábět věci z hlíny apod.  
 
Prostě čekají nás dva měsíce zážitků a nových přátelství ! 

VYUŽIJTE POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA.  
Volejte  722 638 880! 
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TRIBUNA RESTART— HONZA JDE DO TOHO! 
Věci kolem nás můžeme měnit, chce to jen mít zájem a chtít.  

Příběh o jedné tribuně a Honzovi, který není lhostejný. 
 
Člověka přímo ovlivňuje prostředí, ve kterém vyrůstá a žije. Vy-
kouknete ráno z okna a svěží zeleň stromů a vůně pokoseného 
trávníku vám dodá energii na celý den. To ovšem nesmíte bydlet v 
domě, jehož okna směřují na tzv. „buzerplac“ v objektu bývalých 
kasáren v Prachaticích. Jedná se o vojenské nástupiště v součas-
nosti částečně využívané jako parkoviště, kde nelze přehlédnout 
nevzhlednou špinavou tribunu. Ta nikomu žádnou energii nedodá, 
spíš ubere. A tak tam smutně šedivá stojí a není k ničemu. 

A pak přišel Honza... s nápadem a chutí měnit věci kolem sebe. Jeho krédo „Podporuji věci, které mají smysl, a 
nebojím se říkat svůj názor." Tribuna už mu pěkně leze na nervy. Nejvyšší čas s ní něco udělat! A protože Honza 
pravidelně chodí do Klubu I.P., brzy jsme si jeho nálady všimli i my. „Co Tě sejří?“, zeptala se ho jednou Jarka. 
Honza na to, že ta tribuna je fakt hnus, kdo se na ni má koukat, a proč se s ní nic nedělá?! Snad že je to každému 
jedno? „Tak se na to vrhni a zkus to změnit.“ Jarka radí, kdo by mohl pomoci.  
 

Česká asociace streetwork podporuje aktivity dětí a mládeže, kterým není lhostejno, co se kolem nich děje. 
Program „Co Tě sejří?“ je jako stvořený pro Honzu s jeho tribunou. A kola se roztáčejí... Honza formuluje myš-
lenky, my píšeme. Ještě jednou celé přečíst a projekt je hotový k odeslání. Tak, teď budeme v napětí čekat, jak 
vše dopadne. Uspějeme-li, získáme prostředky na opravu tribuny. Honza, jeho kamarádi a my z Klubu I.P. jsme 
si dali za cíl tribunu uklidit, nabílit a ozdobit nějakým profi gráfkem. Pamatováno je i na poničené lavičky.  
 

Začátek května rozhodne. .. 
 

Uspěli jsme! Honzův projekt je vybrán mezi pět podpořených v rámci celé republiky. Všichni už se těšíme na 
srpen na společné chvíle strávené na tribuně při smysluplné práci a samozřejmě na výsledek našeho působení. 
Věříme, že podívat se a snad i přiložit ruku k dílu přijdou i ti, kteří bydlí poblíž. S tribunou máme své plány. Až ji 
přetvoříme k obrazu svému, chceme prostor kolem ní využít pro různé venkovní akce, sportem počínaje a pik-
nikem na opravených lavičkách konče.  

Přijďte nám pomoci i vy kdykoliv od 8. - 12. srpna na buzerplac!  To bude restart! 

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 nejdů-
ležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.  
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PROJEKT KRIZOVÉ CENTRUM DĚTEM POKRAČUJE 
 

 

I v letošním roce Krizové centrum nabízí nové služby, jako jsou besedy na školách či chatové poradenství. 
Krizové centrum rozšířilo o tyto služby svoji nabídku už v roce 2015, a to díky finanční podpoře z grantové-
ho programu ´Včasná pomoc dětem´ Nadace rozvoje občanské společnosti  
financovaného z prostředků VELUX Foundation.   
Navíc díky těmto financím je krizové centrum otevřeno každý pracovní den až do 
17 hodin. Prodloužení otvírací doby se velmi osvědčilo, klienti, zejména děti hodně 
využívají k návštěvě zařízení právě odpoledních hodin. Na to, jak jsou služby Kri-
zového centra klienty využívány, jsme se zeptali realizátorky a psychoterapeutky 

Krizového centra Mgr. Hany Modlitbové.  
Hanko, již přes rok Krizové centrum nabízí školám besedy, kte-
ré jsou zdarma. Je o tyto besedy zájem a co děti nejvíce zajímá?   
Besedy proběhly zatím sice jen na 4 školách, ale s větším zájmem, než jsme čekali. Nejčastějším a 
hlavním tématem je činnost Krizového centra, jak jej děti mohou oslovit, s čím jim může pomoci 
apod. Děti se s lektorem baví zážitkovou formou o tom, co je krize, jak ji lze řešit, jaké máme vlast-
ní zdroje a kam se obrátit v případě potřeby o pomoc. Dalším častým tématem jsou rodinné vzta-
hy, rozvod rodičů, vztahy mezi sourozenci apod. Bezprostředně po besedách je nabízena tzv. 
„konzultační hodinka“, kterou často využívají děti, které chtějí okamžitě o něčem mluvit, ale je pro 
ně složité to přijít řešit přímo k nám do Krizového centra. 

Další novou službou, kterou KC začalo minulý rok nabízet, je poradenství a pomoc v souvislosti s kyberkrimi-
nalitou. Proč jste toto téma vybrali? 
Kyberkriminalita a kyberšikana byla stále častějším tématem mezi našimi klienty – dětmi, ale i rodiči. Nejčastěji se 
k nám klienti dostávají přes kontakt na lektora kyberkriminality, který toto téma rozšiřuje na mnoha besedách na 
školách, rodičům, veřejnosti i odborníkům. Zprvu jde vždy o prosbu o pomoc s technickým řešením, velmi často 
ohledně sextingu na školách, tedy nekontrolovaně se šířící osobní a nevhodné fotografie, texty či videa se sexuál-
ním podtextem. Postiženým nabízíme jak technické řešení problému, jako je konkrétní nastavení zabezpečení, 
ochrana soukromí apod., které zajišťuje právě lektor kyberkriminality, tak i poradenství a psychickou pomoc od 
psychoterapeuta. Kyberšikana má často dlouhodobé následky v psychice postiženého – dětí, rodičů, učitelů apod. 
V letošním roce jsme řešili více jak 30 těchto případů. 
Krizové centrum pro ty, kdo nechtějí nebo nemají možnost přijít osobně, nabízí i možnost tzv. chatového 
poradenství. Využívají lidé i tuto možnost pomoci nebo dávají přednost osobnímu kontaktu? A kdy mohou 
chatové poradenství využít?  
Ano, je řada klientů, kteří chtějí zůstat v anonymitě či nemohou, případně nechtějí navštívit KC osobně. Pro ty 
jsme zavedli službu chatového poradenství na stránce http://chat.portusprachatice.cz/. O službu je ale poměrně 
malý zájem, ale i nadále chceme tuto možnost komunikace zachovat. Informace o této službě i kontakt na “chat” 
je předáván hlavně dětem právě v rámci zmíněných besed na školách a také v rámci preventivních besed Primární 
prevence Phénix, sesterského zařízení naší organizace Portus Prachatice, o.p.s.  Veškeré informace, jak chat fun-
guje a kdy je ´otevřeno´, zjistí zájemci na výše uvedeném webu. Na chat se lze dostat i přes webové stránky Krizo-
vého centra www.portusprachatice.cz/krizac, a to přes odkaz ´chatové poradenství´ v levém menu.  
Děkujeme za rozhovor.  

KLUB I.P. PROŠEL AUDITEM KVALITY NA JEDNIČKU 
zařízení jako celku. Získali jsme jasnou 
představu o našich silných strán-
kách i o tom, kde máme rezer-
vy. Setkání bylo pro nás pracovníky 
velmi motivující a pro rozvoj našich 
služeb dobrou inspirací,“ zhodnotila 
dva dny pod dohledem auditorů   
Erika.  
Absolvováním hodnocení je důležité 
z hlediska nezávislého odborného 
pohledu na kvalitu služeb, a zároveň 
je podmínkou pro přijetí nového sku-
pinového člena do ČAS. Samotné 
členství je prestižní záležitostí, ČAS 
garantuje kvalitu služeb svých členů, 
proto je nutné před tím úspěšně pro-
jít auditem.  

„Udělení osvědčení kvality nás velmi 
potěšilo. A i za ostatní myslím, můžu 
říct, že celý proces auditu byl dobrou 
příležitostí sebereflexe, ať pro nás 
pracovníky jako jednotlivce, či pro 

Na konci května přijeli do nízko-
prahového Klubu I.P. zástupci Čes-
ké asociace streetwork (ČAS), aby 
zhodnotili práci a služby klubu. 
Audit kvality zvládl nízkoprah na 
výbornou, potvrdil tak vysokou 
kvalitu a odbornost pracovníků 
klubu i poskytujících služeb.  
 

Auditem Klub I.P. procházel za plné-
ho provozu, což byla pro pracovníky 
výzva a pro klienty zpestření běž-
ných aktivit. „Hodnotitelé pozorovali, 
připomínkovali, vedli s námi a klienty 
rozhovory. Vše dopadlo na jedničku, 
prošli jsme podle hodnotitelů bez při-
pomínek na 90%!“, popsala průběh 
auditu realizátorka a sociální pracov-
nice klubu Mgr. Erika Švehlová.  

http://chat.portusprachatice.cz/
http://www.portusprachatice.cz/krizac
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mohou chodit i jen v jednotlivé dny, mohou chodit třeba jen 
na dopoledne nebo naopak na odpoledne. Svačiny rodiče 
budou zajišťovat sami, obědy pak my dovozem z jiného 
školského zařízení,“ dodala k samotnému fungování sku-
piny Tereza Ksandrová. Dětská skupina Portusáček bude 
sídlit v bývalých kasárnách ve Starokasárenské ulici 192 v 
Prachaticích, a to hned vedle Rodinného centra Sluníčko. 
Než však bude skupina otevřena, je potřeba prostory sta-
vebně upravit, aby vše odpovídalo legislativě a předpi-
sům.  „Musíme připravit celou projektovou dokumentaci na 
prostory dětské skupiny, dále zažádat o mnoho povolení, 
neboť musíme splňovat řadu hygienických a požárních 
předpisů. V rámci stavebních úprav musíme vybudovat no-
vou šatnu, herní místnost, hygienické zázemí. A nakonec 
nás čeká registrace dětské skupiny na Ministerstvu práce a 

sociálních věcí,“ vyjmenovává Tereza 
K., co se vše musí přes letní prázdniny 
udělat. „Doufáme, že vše do  konce září 
zvládneme.“ 

V březnu jsme informovali o rozjez-
du nového projektu Klubu I.P. s ná-
zvem „Jsem AUTOnomní“. Pro mla-
dé lidi  ve věku 16 – 26 let, potýkají-
cí se  s nepříznivou životní situací, 
přinesl podporu při vstupu do samo-
statného života a uplatnění na trhu 
práce. 

Účastníci prošli pěti vzdělávacími blo-
ky zaměřenými na sebeprezentaci, 
orientaci v pracovně-právních vzta-
zích, informovanost a komunikaci, 
osobní finanční gramotnost a základy 
podnikání. Jak projektové aktivity 
vypadaly a co konkrétního přinesly 

Od října  2016 bude díky Evropskému sociálnímu fondu 
při Rodinném centru Sluníčko otevřena první dětská 
skupina na Prachaticku.  Dětská skupina je jednou 
z forem péče o děti předškolního roku, vznikající pra-
chatická dětská skupina Portusáček nabídne rodičům 
celodenní hlídání pro děti od 1,5 roku do 6 let. 
„Dětská skupina bude nejmladším zařízením naší neziskové 
organizace Portus Prachatice, proto jsme jí dali jméno Por-
tusáček,“ prozradila nám koordinátorka dětské skupiny 
Mgr. Tereza Ksandrová. Dětská skupina je nový typ služby 
hlídání a péče o děti od 1 roku do zahájení povinné školní 
docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte.   
„V současné době máme ještě pár volných míst, zájemci se 
mohou informovat v našem Rodinném centru Sluníčko. Přijí-
máme pouze děti, které jsou očkované, jiná omezení týkající 
se dětí nemáme. Jedinou podmínku pro přijetí je to,  že mi-
nimálně jeden z rodičů dítěte je zaměstnán, nebo podniká či 
studuje. A pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá, 
či-li je v evidenci ÚP ,“ dodala Tereza Ksandrová. Důvo-
dem, proč rodiče musí splňovat uvedenou podmínku je 
skutečnost, že Portusáček vzniká za finanční podpory 
Evropského sociálního fondu a cílem této podpory je zvý-

šit zaměstnanost rodičů dětí 
předškolního věku. Umístění 
dítěte do zařízení tak musí 
mít návaznost na ekonomic-
kou aktivitu jeho rodičů. 
Portusáček nabídne rodičům 
pravidelné a dlouhodobé 
hlídání dětí, a to každý pra-
covní 
den od 

7.00-16.00 hodin. Kapacita skupiny je 
v jeden okamžik 8 dětí. „Děti k nám 

účastníkům, přibližuje Erika Švehlo-
vá, která měla vše pod palcem: „Do 
projektu se zapojilo 5 stálých uživate-
lů naší služby. Vzdělávací lekce probí-
haly vždy 3 hodiny týdně. Začátkem 
května jsme navíc podnikli exkurzi do 
banky, vedle mnoha zajímavých infor-
mací čekal na účastníky krátký kvíz a 
soutěž, ze které si vítězové odnesli 
praktické ceny. Současně naši klienti 
využili individuálních konzultací, které 
obnášely např. pomoc při sestavení 
životopisu, se zakládáním emailu, jeho 
nastavením a zabezpečením či sepsá-
ním inzerátu.“ 
Vzdělávací část projektu proběhla 
úspěšně, rozhodně byla pro všechny 
zúčastněné přínosem. Pro zjištění 
úspěšnosti projektu sloužil pro pra-
covníky klubu test, který vyplnili 
všichni poprvé při vstupu do projek-
tu a podruhé, když prošli  vzdělávací-
mi aktivitami. „Výsledek nás ohromil! 

    PORTUSÁČEK  STARTUJE V ŘÍJNU 

BUĎ  AUTONOMNÍ! 
Zřetelný posun udělali 
všichni. V závěrečném 
testu jsme předpokláda-
li tak 30% zlepšení ve 
znalostech oproti začát-
ku. Každý účastník ale 
tuto hranici směle pře-
kročil. Přitom vstupní test byl pro ně-
které opravdovým propadákem. Dalším 
kritériem je snaha klientů o získání za-
městnání či brigády. I tady můžeme 
s radostí konstatovat, že všichni obstáli. 
Z našeho pohledu a především 
z pohledu účastníků projekt rozhodně 
splnil vytýčený cíl – zapojení na trh prá-
ce,“  zhodnotila projekt Erika Švehlo-
vá. 
Veškeré aktivity byly pro účastníky 
díky finanční podpoře Nadačního fon-
du Albert a Jihočeského kraje zdarma. 
I nadále mohou účastníci projektu vyu-
žívat individuálních konzultací.  
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Úspěšnou svačinu s názvem 
„Mucholapka“ vytvořily děti z tmavé-
ho chleba, mrkve, okurky, oliv, salátu 
a ředkvičky.  Vytvořený pokrm byl 
přihlášen do regionálního kola, ve 
kterém odborná porota vybrala k 
postupu do semifinálového kola ma-
ximálně 5 nejlepších týmů z každé 
kategorie a kraje.   Následně do finále 

postoupil vždy jeden tým z každé vě-
kové kategorie, a to ten s nejvyšším 
počtem platných hlasů získaných ve 
veřejném online hlasování. 
Na malé kuchtíky z týmu Portusáci 
čekala ve finálovém boji příprava úpl-
ně nového pokrmu, kdy suroviny byly 
ukryty v „mystery boxu“, tedy tajné 
krabici. Součástí celostátního kola byl 
i vědomostní kvíz složený z otázek 
vědomostní hry Košík plný rozumu.   
Celostátní finále dětské kuchařské 
soutěže proběhlo v sobotu 28. května 
ve Škole vaření Chefparade v Holešo-
vické tržnici v Praze. Tým Portusáci se 
dostal do finále z celkového počtu 536 
přihlášených týmů a čekalo je 11 sou-
peřů z celé České republiky ve věkové 
kategorii 1. stupeň základních škol.  

S MUCHOLAPKOU DO FINÁLE 

   PRÁZDNINY OČIMA RODINKY 

je v těchto rodinách nutné zajistit nej-
základnější činnosti spojené 
s fungováním domácnosti a výchovou 
dětí. „Naše klienty  navštěvujeme přímo 
u nich doma. Poskytované služby jsou 
velmi různorodé a z mnoha oblastí, 
např. vyhledání kontaktu a doprovod na 
úřady, sestava rodinného rozpočtu, dále 
výchovné záležitosti jak naučit dítě cho-
dit, přebalovat, dodržovat pravidelnou 

školní docházku, bránit se šikaně, učit se 
s dítětem. Pomáháme i v oblasti materi-
ální, jak zajistit ošacení a obuv, školní 
potřeby či nábytek “ popisuje práci te-
rénních pracovnic Sociálně aktivizační 
služby Rodinka její realizátorka Jitka 
Pešková DiS.   
Jen za uplynulé čtvrtletí pracovnice 
rodinky absolvovali 135 schůzek 
s rodinami.  Jinak tomu nebude ani o 
prázdninách. „Kromě prvního týdne 
prázdnin budou pracovnice Rodinky za-
jišťovat službu v terénu beze změny, 
tedy každé úterý, středu a čtvrtek od 8 
do 17 hodin,“ dodala Jitka. 
Terénní služba je všem klientům posky-
tována zdarma díky finanční podpoře 
donátorů. Jsme rádi, že můžeme napo-
moci alespoň trochu k naplnění očeká-
vání nejen dětí. Ať žijí PRÁZNINY! 

„Naše děti daly do soutěže vše, vytvoři-
ly z ovoce krásný palmový háj. Konku-
rence byla velká a i přesto, že se neu-
místili na prvních třech místech, pro nás 
to jsou vítězové!“, popsala finálové 
klání realizátorka a sociální pracovnice 
Klubu I.P.  Mgr. Erika Švehlová.  

Velký úspěch slavily děti z nízkoprahového Klubu I.P. Zúčastnily se sou-
těže COOLinaření s Albertem a s vlastnoručně vyrobenou svačinou na-
zvanou ´mucholapka´ se dostaly až do celorepublikového finále. V Praze  
pak poměřily své síly s další desítkou kuchařských týmů. Gratulujeme!   

Rodinku finančně 
podporují: 

Prázdniny, dovolená, sluníčko, kou-
pání, hry, výjimečné okamžiky… tak 
si  mnozí z nás představují letní dny. 
Děti se přemisťují k babičkám, pří-
buzným či kamarádům a na většinu 
z nich čeká mnoho jiného dobro-
družství.   
Jsou však rodiny, kde tato představa 
je vzdáleným snem. Mezi klienty Ro-
dinky patří 17 maminek a 33 dětí, kte-
ré zdaleka nemají možnost zažít 
„běžné“ prázdniny. Zda tyto děti strá-
ví během léta několik dnů či alespoň 
odpolední mimo domov, je ve 
hvězdách.  
Klienti Rodinky mají za sebou měsíce 
plné starostí, jako jsou soudní stání, 
jednání se školou a sociálními pracov-
nicemi, řešení splátek, ztráta bydlení, 
dítěte i partnera, a tak představa 
prázdnin je často sužující. V prvé řadě 
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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.  

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU 

Město Prachatice Město Netolice Městys Lhenice 

PHÉNIX BILANCUJE  
Rozhovor s Mgr. Hankou Kolingerovou, realizátorkou 
projektu Primární prevence Phénix. 
Končí školní rok. Co to znamená pro 
pracovníky Phénixu? 
Naší hlavní činností jsou programy na 
školách, tak by se mohlo zdát, že 
prázdniny jsou pro nás časem volna a 
odpočinku. Samozřejmě máme v plánu 
odpočinek a dovolené, abychom načer-
pali energii a sílu do dalšího školního 
roku, ale zároveň jsou prázdniny pro 
nás obdobím hodnocení uplynulého 
školního roku a příprav na školní rok 
nový. Reflektujeme školní rok 
2015/2016, důležitou zpětnou vazbou 
jsou vyplněné dotazníky od žáků i pe-
dagogů a školních metodiků prevence. 
V návaznosti na hodnocení upravujeme 
stávající metodiky a připravujeme no-
vé. Se školními metodiky prevence na-
víc domlouváme a uzavíráme přesné 
objednávky pro jednotlivé třídy. Takže 
práce je dost :-) 
Jaký byl školní rok 2015/16 
z hlediska realizace programů pri-
mární prevence? 

Letošní školní byl 
pro nás úspěšný. 
Realizováno bylo 
116 programů pri-
mární prevence ve 
125 třídách. Programů se zúčastnilo 
celkem 2257 žáků a studentů ze 20 
základních a středních škol. Nejfrek-
ventovanějším programem všeobecné 
primární prevence byl pro-
gram ,,Škádlení, nebo šikana?“ určený 
pro žáky 3. až 5. tříd. Z nabídky selek-
tivní primární prevence školy nejčastěji 
volily z tématiky kyberkriminality pro 
žáky 2. stupně ZŠ - ,,Kyberšikana, aneb 
co nás může potkat ve virtuálním svě-
tě“. 
Co zajímavého vás čeká v novém 
školním roce, na co se těšíte? 
Naše práce nás baví, těšíme  se tedy na 
děti, já plánuji týdenní stáž u jiného 
poskytovatele primární prevence a s 
další lektorkou Lucií Šlossarovou máme 
před sebou pokračování  dlouhodobé-

ho kurzu z oblasti primární prevence u 
organizace Do světa. Na stáž i vzdělá-
vání se těšíme, jsou pro nás důležitým 
zdrojem nových zkušeností, poznatků a 
inspirace. Příští školní rok se ale ponese 
i ve znamení napětí. Nepodařilo se nám 
sehnat dostatek peněz na financování 
našich programů. Za programy školy 
sice platí, ale s ohledem na jejich mož-
nosti cena rozhodně neodpovídá sku-
tečným nákladům, podstatnou část tak 
nese naše organizace. Každoroční dota-
ce ze strany státu jsou letos výrazně 
nižší, jsme například nuceni snižovat 
úvazky. To se může odrazit při naplňo-
vání objednávek ze strany škol. Inten-
zivně hledáme jiné zdroje,  rádi bychom 
vyhověli všem zájemcům o programy. 
Děkujeme za rozhovor. 

Hana Kolingerová                     Lucie Šlossarová                                         Andrea Štorková  

Tým PP Phénix 

Město Husinec 
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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: clubip@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 

 

Krizové centrum působí pod Por-
tus Prachatice, o.p.s. na Prachatic-
ku již od roku 2010, od počátku 
poskytuje pomoc dospělým, dě-
tem i mládeži, kteří se ocitli 
v takové situaci, kterou neumí 
sami zvládnout a vyřešit. Každým 
rokem Krizové centrum poskytne 
zdarma pomoc a podporu až dvě-
ma stovkám klientů. 
Téměř dvě třetiny klientů, kteří roč-
ně Krizové centrum navštíví, tvoří 
dospělí, kteří využívají pomoc a 
podporu při řešení osobních, vzta-
hových a pracovních problémů, psy-
chických problémů jako jsou úzkosti 
a deprese či v otázce psychického i 
fyzického násilí v rodině. „Nejvíce 
s dospělými klienty řešíme vztahové 
problémy, resp. partnerské problémy, 
rozvod či rozchod. Častým tématem 
jsou ale i vztahy s prarodiči a samo-
zřejmě velkou kapitolu tvoří pro-
blémy s dětmi,“ přibližuje práci Kri-

zového centra Mgr. Hana Modlitbo-
vá, psychoterapeutka a realizátorka 
centra. 
Děti a mladí dospívající přichází do 
Krizového centra právě v doprovodu 
rodičů, ale často i sami, na doporu-
čení školy či odboru sociálně právní 

ochrany dětí. Společnými fenomény 
jsou u nich zejména negativní vztah 
k sobě, nedostatek pozornosti ze 
strany rodičů a okolí, malé sebehod-
nocení, nedůvěra k rodičům, špatné 
rodinné zázemí. „Dospívající, tedy 

mladí ve věku 15 – 18 let, nejčastěji 
řeší otázku hledání sebe sama, se-
bepojetí a sebehodnocení a také 
problémy ve škole,“ specifikuje prá-
ci s dospívajícími klienty Hanka .  
„U dětí se nejčastěji věnujeme ro-
dinným problémům – důvěra, komu-
nikace, pozornost, tedy vztahům 
právě mezi rodiči a dětmi. Pro děti 
je velmi cenné samotné setkání a 
komunikace s rodiči na půdě KC, 
tedy v neutrálním a hlavně bezpeč-
ném prostředí, kdy dochází k narov-
nání vztahů, sdělení důležitých věcí, 
nalezení řešení problémů,“ dodává 
Hanka.  
Děti i dospívající se během setká-
vání učí lépe komunikovat, učí se 
věci chápat, mít náhled na své jed-
nání, pracují na vztahu k sobě sa-
mým, učí se nové sociální doved-
nosti, poznávají svoji cenu a své 
hranice.  
 

KRIZOVÉ CENTRUM POMÁHÁ VŠEM 

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 TEBE! 

Ať už jsi kluk, holka nebo dospělák 
s duší dítěte, i ty se můžeš realizo-
vat 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.  

Zavolej na číslo 732 533 909 nebo 

napiš na   

klubip@portusprachatice.cz 



8 

Občasník Portus Prachatice, o.p.s., číslo 2016/1, vyšlo 2. 5. 2016, evidenční číslo MK ČR E 22314 
Redakčně připravili Alena Doležalová a Petr Šmíd. Články a fotografie archiv organizace Portus Prachatice, o.p.s. 

 

Portus Prachatice, o.p.s, Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice, 
www.portusprachatice.cz, tel: 722 928 192, e-mail: portus@portusprachatice.cz 

Z V E M E    V Á SZ V E M E    V Á S  

 

10. září 2016 

 

Srdečně Vás zveme na tradiční prorodinné akce, které každoročně naše orga-
nizace Portus Prachatice, o.p.s. připravuje.  

Nenechte si ani letos ujít Mini GP a Graffiti JAM! 

TTĚŠÍMEĚŠÍME  SESE  NANA  SETKÁNÍSETKÁNÍ  VV  ZÁŘÍZÁŘÍ  2016! 2016!   

22. 9. 201622. 9. 201622. 9. 2016  PPARKÁNARKÁN  PPRACHATICERACHATICE  

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ  PRACHATICE  


