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Jsme Portus Prachatice, o.p.s.:Jsme Portus Prachatice, o.p.s.:
• • Nestátní nezisková organizace, která již třináct let pracuje s rodinami a dětmi  Nestátní nezisková organizace, která již třináct let pracuje s rodinami a dětmi  

z Prachatic a okolí.z Prachatic a okolí.

• • Klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v ČBKlinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v ČB

• • Členem:  - Asociace poskytovatelů sociálních služeb Členem:  - Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
- Asociace nestátních organizací - Asociace nestátních organizací 
- Sítě mateřských center - Sítě mateřských center 
- České asociace streetwork - České asociace streetwork 
- Asociace poskytovatelů krizové pomoci- Asociace poskytovatelů krizové pomoci

• • Vyškolili jsme v oblasti prevence kyberkriminality 777 pedagogů, 739 rodičů a 81 sociálních pracovníků,Vyškolili jsme v oblasti prevence kyberkriminality 777 pedagogů, 739 rodičů a 81 sociálních pracovníků,

• • Rodinné centrum Sluníčko navštívilo celkem 321 rodin, počet návštěv 2062,Rodinné centrum Sluníčko navštívilo celkem 321 rodin, počet návštěv 2062,

• • Tři dětské skupiny pečovaly celkem o 57 předškolních dětíTři dětské skupiny pečovaly celkem o 57 předškolních dětí

• • Primární prevence Phénix navštívila 24 škol v jihočeském kraji, celkem 2999 žáků a studentů na 162 Primární prevence Phénix navštívila 24 škol v jihočeském kraji, celkem 2999 žáků a studentů na 162 
programech,programech,

• • Klub I.P. pomohl 84 dětem a mladým dospělým v nepříznivé životní situaci, proběhlo 1365 kontaktů,Klub I.P. pomohl 84 dětem a mladým dospělým v nepříznivé životní situaci, proběhlo 1365 kontaktů,

• • Rodinka pomohla 30 rodinám, proběhlo 953 kontaktů,Rodinka pomohla 30 rodinám, proběhlo 953 kontaktů,

• • Krizové centrum podpořilo v obtížné životní situaci 208 klientů, proběhlo 529 kontaktůKrizové centrum podpořilo v obtížné životní situaci 208 klientů, proběhlo 529 kontaktů

 



NAŠE POSLÁNÍNAŠE POSLÁNÍ

Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži 
v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného 
času a řešení obtížných životních situací.času a řešení obtížných životních situací.

NAŠE VIZENAŠE VIZE

Jsme dynamická jihočeská nezisková organizace.Jsme dynamická jihočeská nezisková organizace.

Poskytujeme kvalitní sociální, výchovně-vzdělávací a komunitní služby.Poskytujeme kvalitní sociální, výchovně-vzdělávací a komunitní služby.

Jsme profesionálové.Jsme profesionálové.

Každý je pro nás osobnost.Každý je pro nás osobnost.

Pomáháme v rozvoji.Pomáháme v rozvoji.

Ctíme lidské hodnoty.Ctíme lidské hodnoty.

Máme tradici.Máme tradici.

Jsme Portus!Jsme Portus!



Druh obecně prospěšných služeb:Druh obecně prospěšných služeb:

• • Poskytování sociálních služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence Poskytování sociálních služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence 
sociálního vyloučenísociálního vyloučení

• • Poskytování služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálně Poskytování služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů, rizikového chování a v oblasti péče o děti a rodinupatologických jevů, rizikového chování a v oblasti péče o děti a rodinu

• • Zajištění, podpora a organizace společenských, volnočasových, kulturních, sportovních Zajištění, podpora a organizace společenských, volnočasových, kulturních, sportovních 
a jiných akcí přispívajících k všestrannému rozvoji osobnostia jiných akcí přispívajících k všestrannému rozvoji osobnosti

• • Organizace vzdělávacích kurzů, přednášek, programů, seminářů, konferencí apod. pro Organizace vzdělávacích kurzů, přednášek, programů, seminářů, konferencí apod. pro 
odbornou a laickou veřejnostodbornou a laickou veřejnost

• • Předškolní a mimoškolní výchova a vzděláváníPředškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání

• • Spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování činnosti v rozsahu Spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování činnosti v rozsahu 
vymezeném posláním společnostivymezeném posláním společnosti

• • Další činnosti a služby podporující poslání společnostiDalší činnosti a služby podporující poslání společnosti

• • Osvětová činnostOsvětová činnost

• • Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, dalšími obecně prospěšnými organizacemi Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, dalšími obecně prospěšnými organizacemi 
i jednotlivci a profesními organizacemi odborníků na regionální či krajské úrovnii jednotlivci a profesními organizacemi odborníků na regionální či krajské úrovni

Doplňková činnostDoplňková činnost

• • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaVýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

• • Péče o dítě do tří let věku v denním režimuPéče o dítě do tří let věku v denním režimu



ZAKLADATELÉZAKLADATELÉ

Ing. Petr Šmíd, DiS., Mgr. Tereza Ksandrová, Mgr. Silvie Galdia

SPRÁVNÍ RADA  
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. (předseda), Mgr. Jana Burianová,  
Michal Ksandr, DiS.

DOZORČÍ RADA  
Martin Sebera, DiS. (předseda), Mgr. Stanislav Grill, Mgr. Alena Doležalová

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE A ŘEDITEL ORGANIZACE  
Ing. Petr Šmíd, DiS.



ÚPLNÝ SEZNAM VŠECH, KDO ORGANIZACI FINANČNĚ PODPOŘILI:  
Evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost, ESPI WIRING S.R.O., 
ČEPS, ČSOB, Fórum dárců, MAS Šumavsko, MAS Blanský les - Netolicko, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvo zdravotnictví, Jihočeský kraj, Nadace Divoké husy, Nadace rozvoje 
občanské společnosti, Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace J&T, Nadační fond 
Tesco, Úřad práce, Město Prachatice, Město Netolice, Městys Lhenice, Město 
Vimperk, Beton Těšovice, Bed & Bike Prachatice, Global Trading, s.r.o.

ÚPLNÝ SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE (PLNÉ I ZKRÁCENÉ ÚVAZKY, DPP, DPČ):  
Balounová Lucie, Bc. Hana Bártová, DiS., Markéta Bauerová, DiS., Miroslav Bednár, Mgr. Monika Bělohlávková, Miroslava 
Bendová, DiS., Jana Beyerová, Ivana Blašková, Mgr. Kateřina Borovková, DiS. (roz. Hájková), Michaela Brynychová, 
Kateřina Bublová, Jana Bursová, Kateřina Bursová, Václav Čech, Drahoslava Danielová, Ilona Dryjová, Jiří Dvořák, Blanka 
Dvořáková, Eva Dvořáková, Jana Faschingbauerová, Jan Ferenčík, Lenka Ferenčíková, Bc. Jana Fleischmannová, Mgr. Jiří 
Galdia, Eva Galdiová, Bc. Kateřina Hávová, Sára Hnudová, Mgr. Jan Holub, Ing. Luděk Holý, Jaroslava Honsová, Štěpánka 
Honsová, Anna Hošková, Bc. Matyáš Hric, Veronika Ilková, Gabriela Jeřábková, doc. PhDr. Alena Kajanová Ph.D., Věra 
Kapustová, Lenka Kovačiková, Petra Králová, Mgr. et Bc. Dita Kremlová, Michal Ksandr, DiS., Mgr. Tereza Ksandrová, 
Veronika Kučerová, Kateřina Kulhánková, Markéta Kyptová, Petra Ledrerová, Bc. Marie Lencová, Miriam Lencová, Pavel 
Linhart, Jana Liščáková, PhDr. Lenka Motlová Ph.D., Bc. Mirka Mrázová, Bc. Veronika Mrázová, Josef Nebřenský, Zuzana 
Nedvídková, Martina Olecká, Mgr. Zuzana Pelikánová, DiS., Aneta Pencová, Jana Pernicová Mikuličová, Bc. Karolína 
Pěstová, Diana Petová,Mgr. Karolína Petříková, MgA. Jakub Pizinger, Mgr. Erika Postlová, Bc. Tereza Pravdová, Mgr. et Bc. 
Petra Půbalová, Zuzana Raušerová, Zuzana Rýparová, Štěpánka Sedláková, Patrik Sejk, Jana Sluková, Stanislav Soukup, 
Karla Sukdolová, Bc. Markéta Šestáková, Gabriela Šíslová, Ing. Petr Šmíd, DiS., Ing. Vendula Šmídová, Jan Švácha, Eva 
Švehlová, Jan Turek, Simona Urbanová, Bc. Radka Vozobulová, Dagmar Vymětalová, Bc. Justýna Wimmerová, Lenka 
Ženíšková, Bc. Veronika Žlebková



LEDEN 
ÚNOR

Přednáška 
o charitativní 

činnosti v Kongu 
a akce Židle

Svobodný a samostatný zapsaný spolek Venédsko již několik let podporuje vzdělávání dětí v Demokratické 
republice Kongo. O úskalí jejich práce a o ztracených iluzích přijel do NZDM přednášet představený spolku 
Mgr. Jan Linhart. Díky spolupráci se spolkem jsme získali též 20 židlí, které jsme následně poskytli rodinám, 
které je potřebují.

Karneval Prostory dětských skupin Portusáček 1 a Portusáček 2 zaplnily děti v krásných kostýmech a užily si spoustu 
zábavy a soutěží

BŘEZEN 
DUBEN

Příprava na 
jaro v dětských 

skupinách

V našich dětských skupinách v Prachaticích probíhá příprava na velikonoce - barvení vajíček, pletení 
pomlázky – mezi děti přišel pan Karel Hrůza a ukázal, jak se plete pravá velikonoční pomlázka

KVĚTEN Den dětí Pro děti všeho věku jsme připravili kreativní program v areálu DDM Prachatice – sportovní a výtvarné aktivity.

ČERVEN

Piknik v Parkáně Již podruhé Krizové centrum ve spolupráci s PP Phénix uspořádali v rámci mezinárodního dne pikniků piknik 
v Parkáně. Cílem bylo představení pracovníků v neformálním prostředí a společně strávené odpoledne 
v komunitě Prachatic. O občerstvení se postarali pracovníci Portus Prachatice a Farmářský obchod 
v Prachaticích.

MINI GP Prachatice Již sedmým rokem jsme pořádali za finanční podpory Města Prachatice závody odrážedel. Cílem akce bylo 
nejen si zasportovat, zasoutěžit, upozornit na bezpečnost dětí v silničním provozu, ale hlavně vzájemně se 
potkat a užít si s rodinou společné odpoledne. Akce se zúčastnilo více jak 50 závodníků ve věku od 2 do 10 let, 
kteří závodili ve třech věkových kategoriích. Skvělé bylo, že malé závodníky přišly podpořit většinou celé 
rodiny, maminky, tatínkové, babičky i dědečkové. Tento rok jsme poprvé přidali i kategorii pro rodiče. Rodiče 
nezávodili na odrážedlech, ale trať museli běžecky zdolávat v opileckých brýlích. Soutěživost hlavně tatínků 
byla veliká.

Slavnosti solné 
Zlaté stezky

Ve spolupráci s Městem Prachatice Klub I. P. kompletně zajistil dětský program v hospicovém parku.

ČERVENEC 
SRPEN

Letní příměstské 
tábory

Po dobu celých letních prázdnin jsme pořádali denní příměstské tábory pro děti od 4-15 let v Prachaticích a na 
území MAS Blanský les (např. Boršov nad Vltavou, Vrábče, Netolice a Brloh). Každý všední den od 8 do 16 hod. 
Navštívili jsme hrady a zámky, jeli vlakem do plzeňské Techmánie, pluli na raftech, jezdili na koních, navštívili 
Město robotů v Praze, Hopsárium, stříleli jsme z luku, dělali alchymistické pokusy a zažili velkou spoustu 
dobrodružství.

ZÁŘÍ
Den otevřených 
dveří sociálních 

služeb

Den otevřených dveří spojený s výstavou fotografií mapující poslední rok činnosti Klubu I.P. Akce vyvrcholila 
přespávačkou na klubu pro stávající klienty.



ŘÍJEN

Vernisáž 
Rodičovský konflikt 

očima dětí

Benefiční vernisáž upozorňující na to, že i děti vnímají hádky rodičů, díky kterým ztrácí pocit jistoty a bezpečí. 
Vernisáž byla doplněna o dramatické zpracování tématu Podivným divadlem při DDM Prachatice a odbornou 
přednáškou Mgr. et Mgr. Pavla Rataje. Akce byla financována za podpory Nadace J & T a benefičně podpořena 
Nadací Divoké Husy částkou 10000 Kč na vznik a vybavení nové terapeutické konzultovny.

Ulice dětem Stali jsme se partnerem benefice Nadace Pink Bubble s heslem „Zdraví jim dát nemůžeme, rozdáme 
alespoň radost“. Nadace Pink Bubble podporuje děti a mladé lidi, kterým život zkomplikovalo onkologické 
onemocnění. Poštovní ulice v Prachaticích se stala takovým malým tržištěm a místem setkání skvělých 
lidí. Připraven byl bohatý kulturní program, vyrábělo se, pojídalo, nakupovalo, mohli jste se nechat nalíčit 
a ostříhat. A to vše za účelem podpořit děti nemocné rakovinou. Celkem se podařilo vybrat 46 287 Kč.

Dětské skupiny na 
výletech

Naše dvě dětské skupiny v Prachaticích dvakrát v týdnu navštěvují solnou jeskyni, v prachatickém divadle si 
děti užily pohádku Maková panenka a motýl Emanuel. Sbor dobrovolných hasičů Lažiště si pro děti z dětské 
skupiny Kaštánek připravil exkurzi v místní hasičské zbrojnici. Na děti čekal pan hasič, který jim ukázal vše, 
co potřebuje ke své práci. Děti si mohly vyzkoušet hasičskou výstroj, mohly si sednout do hasičských aut 
a dokonce poslechnout, jak hasičské auto houká. Pro děti byla návštěva hasičské zbrojnice obrovským 
zážitkem.

LISTOPAD

Halloweenská party Tematická party v Klubu I. P., spojená s výrobou kostýmů a masek, absolvováním strašidelné stezky odvahy 
a vyprávěním strašidelných historek.

Příprava na 
Vánoce v dětských 

skupinách

Ve spolupráci s Peťou Nachlingerovou vznikly úžasné fotografie dětí, které udělaly radost rodičům 
i prarodičům. Příprava na začínající advent- Děti si společně se žáky ZŠ Zlatá stezka 387 ozdobily vánoční 
perníčky

PROSINEC

Kaštánek 
navštěvuje místní 

poštu

Od 1. prosince se Česká pošta nastěhovala do části budovy, ve které sídlíme, a stala se tak naším sousedem. 
Paní pošťačka nás pozvala na návštěvu. Celý den jsme motivovali pohádkou Pošťák Pat. Vymalovali jsme 
omalovánky Pošťáka Pata, zabalili do obálky a šli na poštu odeslat. Paní pošťačka nám vysvětlila, jak to na 
poště chodí, a slíbila, že balík odešle. Sdělila nám, že ale i ona má pro nás balík, který nám na poštu přišel, 
a předala dětem balíček se sladkostmi, které si pro ně připravila.

Kouzla adventních 
nocí

Pod záštitou Rodinného programu Semafor připravila průvodkyně Michaela Brynychová příchozím rodinám 
kouzelný večer plný magických momentů.

Vánoce v dětských 
skupinách

Do Portusáčku přišly studentky z Spgš Prachatice a užili jsme si společné dopoledne plné vánočních písniček. 
Poslední den před Vánočními svátky nás čekal příchod Ježíška do skupinky. Celý den byl již od rána slavnostní 
a plný těšení se na Ježíška. Děti přišly do skupinky svátečně oblečení, hrály vánoční koledy, ukazovali jsme si 
zvyky, uvařili si ovocný čaj a kakao. Svačili jsme vánoční cukroví, které děti přinesly. Vrcholem dne byl okamžik, 
kdy zazvonil zvoneček, děti rozbalovaly dárky, které jim Ježíšek ve skupince nadělil, a prožívaly dětskou radost.





Cílová skupinaCílová skupina

Rodiče nebo jiné pečující osoby o děti do 6 let, u příměstských táborů děti do 15 let

Vedoucí službyVedoucí služby

Mgr. Tereza Ksandrová – realizátor
Petra Ledrerová – vedoucí DS Portsáček 2
Gabriela Jeřábková - vedoucí DS Portsáček 1
Bc. Mirka Mrázová – vedoucí DS Kaštánek

Rodinné centrum Sluníčko je otevřeno všem rodinám a rodičům pečujícím o malé děti. Nabízí nejen přátelské 

a bezpečné prostředí ke sdílení a konkrétní pomoci, ale hlavně aktivity, které pomáhají rozvíjet jejich rodičovské 
kompetence, zvyšovat jejich informovanost, posílit hodnoty rodičovství a prevenci sociálního vyloučení. Děti 

se zde seznamují s kolektivem, poznávají nové kamarády a mohou se zapojit do různých aktivit. Maminkám přináší 

možnost společenského kontaktu, vzdělávání, navázání nových přátelství, seberealizace i čerpání inspirace pro výchovu 

dětí. Během celého roku jsme nabídli rodičům s dětmi 3x týdně Sluníčkový program, společná cvičení rodičů 

a dětí. Proběhlo několik přednášek, kurzů a workshopů, dále jsme nabízeli poradenství v oblasti kyberšikany či 
předškolní výchovy, probíhal kurz Předškoláček a individuální konzultace v oblasti logopedie. Pro pracující rodiče 

byl otevřen každý den coworking s hlídáním dětí - prostor sdílené kanceláře s možností využit počítač, tiskárnu, 

Wi-fi. Taktéž byla v úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách otevřena pro veřejnost velká herna. Po dobu celých letních 

prázdnin jsme pořádali každý všední den příměstské tábory pro děti od 4-15 let.





Cílová skupinaCílová skupina

Rodiny s dětmi

Vedoucí službyVedoucí služby

Mgr. Tereza Ksandrová

Dětské skupiny jsou specifické zařízení péče o děti od 1 roku do 6 let. V roce 2019 jsme provozovali dvě dětské 
skupiny Portusáček v Prachaticích, každou s kapacitou 8 dětí. V září 2019 jsme ve spolupráci s obcí Lažiště a za 

finanční pomoci MAS Šumavsko otevřeli třetí dětskou skupinu Kaštánek v obci Lažiště, taktéž s kapacitou 8 dětí. 

Díky velkému zájmu ze strany rodičů jsme na podzim 2019 navýšili kapacitu DS Portusáček 2 na 12 dětí. O děti v každé 

skupině vždy pečovaly dvě kvalifikované pečující chůvy. Každý den byl pro děti připraven různorodý program, děti 

cvičily, povídaly, tvořily, učily se novým věcem. Během roku děti navštívily několik divadelních představení, pravidelně 

každý týden chodily do Solné jeskyně, účastnily se plaveckého kurzu, chodily na výstavy, jezdily vlakem na výlety. 

Dětem jsme během celého roku budovali nové venkovní hřiště.





Cílová skupinaCílová skupina

Žáci a studenti jihočeských škol

Vedoucí službyVedoucí služby

Bc. Tereza Pravdová

Primární prevence Phénix utváří a realizuje programy zaměřující se na 

širokou škálu rizikového chování u dětí a mladistvých. Prostřednictvím 

interaktivních zážitkových technik se snaží nejen předcházet, zmírnit či 

zastavit rozvoj rizikových jevů, ale zároveň také o pozitivní rozvoj osobnosti 

a posílení soudržnosti a kvality mezilidských vztahů. Tyto programy jsou 

realizovány ve školním prostředí, resp. ve třídních kolektivech pro žáky 
základních a středních škol.





Cílová skupinaCílová skupina

Děti, pedagogové, sociální pracovníci a veřejnost (především rodiče)

Kyberkriminalita je zastřešující název pro systém akreditovaného vzdělávání v oblasti rizik virtuálního světa, které 

probíhá na různých místech v rámci celé ČR. Zahrnuje nejen unikátní semináře zaměřené na oblast kyberšikany 
a netolismu, nabízí propojený systém primární prevence a supervizní práce směrem k dospělým. Cílem semináře je 

propojit „počítačové přistěhovalce“ s mladou internetovou generací – vysvětlit, že „počítačoví domorodci“ nejsou 

díky technologiím, které rádi používají, odsouzeni k horšímu životu. Věnujeme se problematice závislosti na virtuálním 

světě, sociálních sítí, kybersexu, počítačových her a obecně před čím se vyplatí na internetu chránit.

Vedoucí službyVedoucí služby

Ing. Petr Šmíd, DiS.





Cílová skupinaCílová skupina

Děti a mladí dospělí od 6 do 20 let, kteří jsou vystaveni sociálním nástrahám 
a náročnému životnímu období.

Vedoucí službyVedoucí služby

Bc. Hana Bártová, DiS.

NZDM Klub I.P. je ambulantní registrovaná sociální služba, která poskytuje podporu, pomoc, informace, 
bezpečný prostor a možnost smysluplného trávení volného času dětem a mladým lidem. Klademe si za cíl zlepšit 

kvalitu života dětí a mládeže, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, a to předcházením nebo snížením 

sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Služba je bezplatná, anonymní, dobrovolná. 
Garantujeme mlčenlivost (s výjimkou oznamovací povinnosti) a individuální přístup. Jsme tu pro děti a mladé lidi, 

kteří zažívají problémy v rodině (neplnění rodičovských kompetencí, rozpad rodiny, pobyt v azylovém domě apod.), 

problémy se školou a se zaměstnáním (šikana, nezaměstnanost, záškoláctví apod.), vztahové problémy, problémy 
se zákonem a se společenskými normami, s dodržováním pravidel a hranic. Mohou žít ohrožujícím životním stylem 

(poruchy příjmu potravy, sebepoškozování apod.) či experimentovat s návykovými látkami.





Cílová skupinaCílová skupina

Kdokoliv starší 6 let, kdo zažívá obtížnou životní situaci,  
osobní krizi a neví si s ní sám rady.

Vedoucí službyVedoucí služby

Mgr. Kateřina Borovková, DiS.

Krizové centrum je ambulantní registrovaná sociální služba, kterou v roce 2019 navštívilo 93 dětí, 77 žen a 38 mužů, 

kterým se během konzultací delších 30 minut dostávalo podpory, motivace a společného hledání nových možností. 
Nejčastěji se jednalo o tématech vztahů (rozpad rodiny, osamocení, napjaté vztahy mezi spolužáky aj.), výchovných 
problémů, dopadů domácího násilí. V tandemu s Českým červeným křížem jsme zasahovali v terénu při mapování 

potřeb a poskytnutí psychologické pomoci lidem, kteří byli účastníky výbuchu bytového domu v Lenoře.





Cílová skupinaCílová skupina

Rodiny s dětmi v okrese Prachatice

Registrovaná terénní sociální služba působila v Prachatickém okrese od roku 2011 do 31. 12. 2019. Její prací byla 

podpora pro rodiny s dětmi, které prochází náročnou životní situací. Provázela je těžkými časy a společně se hledaly 

ty nejlepší cesty, jak se vymanit z bludného kruhu problémů. Pomáhala všem najít si své místo v rodině i běžném 

životě. Spolupracovala na tom, aby rodina byla schopna zajistit dobré podmínky pro to nejcennější, co má – pro děti. 

Motivovala všechny členy rodiny k aktivnímu přístupu a hledání východisek z problémů. Pracovala s celou rodinou 

v jejím přirozeném prostředí.

V roce 2019 se Rodinka nad rámec své základní činnosti věnovala i dalším aktivitám.  

Potřebným rodinám jsme poskytovali potravinovou i materiální pomoc.

Vedoucí službyVedoucí služby

Bc. Justýna Wimmerová, Mgr. Zuzana Pelikánová, DiS., 
Miroslava Bendová, DiS.



Prázdniny bez stresu a v pohodě

od 1. 7. 2017 realizujeme s podporou Evropské unie z operačního programu 
Zaměstnanost a MAS Šumavsko příměstské tábory v Prachaticích

FREE rodiče, COOL děti

od 1. 8. 2018 realizujeme s podporou Evropské unie z operačního programu 
Zaměstnanost a MAS Blanský les - Netolicko příměstské tábory na Netolicku

Nejsi v tom sám!

od 1. 1. 2019 realizujeme s podporou Evropské unie z operačního programu 
Zaměstnanost a MAS Šumavsko projekt, který pečuje o pečující osoby

Rodičovský program Semafor

Společně hledáme správný směr - od 1. 6. 2019 realizujeme s podporou Evropské 
unie z  operačního programu Zaměstnanost a  MAS Blanský les - Netolicko 
projekt, který terénní formou pomáhá rodinám.

NAŠE VELKÉ ESF PROJEKTYNAŠE VELKÉ ESF PROJEKTY

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Zaměstnanost
Evropský sociální fond

EVROPSKÁ UNIE

OP Zaměstnanost
Evropský sociální fond

EUROPEAN UNION

Operational Programme Employment
European Social Fund

x = 3 a

x = 2 a

x = 3,5 a

Česká verze

Česká verze - zkrácený text

Anglická verze

A

B
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EVROPSKÁ UNIE

OP Zaměstnanost
Evropský sociální fond

D

Vertikální verze x = 2 a

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Životní prostředí
Evropský fond pro regionální rozvoj

EVROPSKÁ UNIE

OP Životní prostředí
Evropský fond pro regionální rozvoj

EUROPEAN UNION

Operational Programme Environment
European Regional Development Fund

x = 3,5 a
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Česká verze - zkrácený text

Anglická verze
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EVROPSKÁ UNIE

OP Životní prostředí
Evropský fond pro regionální rozvoj

D

Vertikální verze x = 3,5 a

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
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AKTIVA 1. 1. 2019 31. 12. 2019
A. Dlouhodobý majetek celkem 224
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 22 20
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 402 646
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -424 -442
B. Krátkodobý majetek celkem 4910 10262
II. Pohledávky celkem 2679 7827
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1995 2423
IV. Jiná aktiva celkem 236 12
Aktiva celkem 4910 10486

PASIVA 1. 1. 2019 31. 12. 2019
A. Vlastní zdroje celkem 880 910
I. Jmění celkem 756 755
II. Výsledek hospodaření celkem 124 155
B. Cizí zdroje celkem 4030 9576
III. Krátkodobé závazky celkem 62 164
IV. Jiná pasiva celkem 3968 9412
Pasiva celkem 4910 10486

ROZVAHA ve zkráceném rozsahuROZVAHA ve zkráceném rozsahu (v celých tisícíh Kč) (v celých tisícíh Kč)



Činnosti
Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2696 171 2867
III. Osobní náklady 7862 7862
IV. Daně a poplatky 6 6
V. Ostatní náklady 81 81
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 

rezerv a opravných položek
96 96

VII. Poskytnuté příspěvky 13 13
Náklady celkem 10754 171 10925
B. Výnosy
I. Provozní dotace 9058 9058
II. Přijaté příspěvky 552 552
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 753 753
IV. Ostatní výnosy 409 184 593
Výnosy celkem 10772 184 10956
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 13 31
D. Výsledek hospodaření po zdanění 18 13 31

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2019ke dni 31. 12. 2019



VÝROK AUDITORAVÝROK AUDITORA

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se rychlého šíření onemocnění COVID-19 (způsobeného 
novým typem koronaviru). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé 
ekonomické ztráty. I když v době zveřejnění této účetní závěrky se situace neustále mění, zdá se, že negativní vliv této 
pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce může být vážnější, než se původně očekávalo. Protože se situace 
neustále vyvíjí, vedení organizace není v současné době schopna spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto 
událostí na společnost. Vedení organizace bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré 
kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních vlivů na organizaci a její zainteresované stakeholdery. Jakýkoli negativní vliv, 
respektive ztráty, zahrne organizace do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020.

Vedení organizace zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospělo k závěru, že mají významný vliv na 
předpoklad nepřetržitého trvání organizace v následujících letech. Existují významné nejistoty, zda bude organizace 
schopna vykonávat veškeré své činnosti. Převážná část činností organizace je závislá na financování státních subvencí. 
Další významnou část finančních aktiv získává organizace z ostatních aktivit, mezi které např. patří lekce cvičení, 
placené vzdělávací kurzy a workshopy pro veřejnost i školy, pronájem prostor. V současné době je také ohroženo konání 
příměstských táborů, kam je už nyní přihlášeno 115 dětí, a účastnické poplatky tvoří významnou část našich příjmů.

Řada projektů má také spoluúčast, někdy až 30 %, ročně to činí kolem 200.000 Kč, které musíme zaplatit z vlastní 
ekonomické činnosti.

Vzhledem k současné situaci v České republice neproběhla řada důležitých zasedání pro naši organizaci (např. zasedání 
zastupitelstva Jihočeského kraje), na kterých se schvalují dotace na rok 2020. Stále nejsou známy ani výsledky 
dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jenž má pro činnost organizace velký význam.

Zároveň hrozí smluvní porušení vůči donátorům organizace z titulu plnění indikátorů. Porušení plnění těchto závazků 
znamená neplnění projektů, což může mít přímý vliv na krácení dotací.

Vzhledem k Usnesení vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření jsou všechny 
aktivity zastaveny a již nyní vznikají nemalé měsíční ztráty.







Portus Prachatice, o.p.s.
Datum zápisu: 18. ledna 2014
Spisová značka:  O 340 vedená u Krajského soudu  

v Českých Budějovicích
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KONTAKTYKONTAKTY

http://www.facebook.com/portusprachatice


SASRD Rodinka a RP Semafor Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice
T: 723 387 803 M: galdia@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz/rodinka

Projekt „Nejsi v tom sám!“ Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice
T: 797 634 313 M: borovkova@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz/nejsivtomsam

Krizové centrum – Centrum Pomoci rodině a dětem Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice
T: 736 213 002 M: krizac@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz/krizovecentrum
 
NZDM Klub I.P. Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice
T: 723 206 051 M: klubip@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz/klubip
 
PP Phénix Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice
T: 722 049 751 M: phenix@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz/phenix
 
RC Sluníčko Starokasárenská 192, 383 01 Prachatice
T: 722 638 880 M: slunicko@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz/slunicko

DS Portusáček a Portusáček 2 Starokasárenská 192, 383 01 Prachatice
T: 702 734 022 M: portusacek@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz/slunicko

DS Kaštánek Starokasárenská 192, 383 01 Prachatice
T: 739 117 523 M: kastanek.mrazova@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz/kastanek



www.portusprachatice.czwww.portusprachatice.cz


