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DůležitéDůležitéDůležitéDůležité    iiiinformacenformacenformacenformace    
    
Název organizace:Název organizace:Název organizace:Název organizace:        o.s. Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům 
Sídlo organizace:Sídlo organizace:Sídlo organizace:Sídlo organizace:        Pivovarská 284, 383 01  Prachatice 
                IČO: 63913381 
 
Kontakty:Kontakty:Kontakty:Kontakty:            o. s. SPPPO (nyní občanské sdružení Portus Prachatice) 

http://www.portusprachatice.cz 
E-mail: portus@portusprachatice.cz, modlitbova@portusprachatice.cz 

    Mobil: 724 751 667 
    Kontaktní osoba: Mgr. Hana Modlitbová 
 
Projekt Primární prevence „Phénix“                                               Projekt Centrum volného času „Céčko“ 
E-mail:phenix@portusprachatice.cz                                                    E-mail:cecko@portusprachatice.cz 
Mobil:732 533 909                                                                                                      Mobil:723 206 051 
Kontaktní osoba: Júsuf Traore, DiS.                                            Kontaktní osoba: Zdeněk Krejsa, DiS. 

 
Projekt Mateřské centrum „Sluníčko“ 
E-mail: slunicko@portusprachatice.cz 

Mobil: 739 259 587 
Kontaktní osoba: Barbora Hylánová, DiS. 



NNNNěkolik ěkolik ěkolik ěkolik     slovslovslovslov        úvodemúvodemúvodemúvodem 
 

Vážení kolegové, spolupracovníci a přátelé, 
chtěli bychom vám touto výroční zprávou sdělit, jak se nám v uplynulém roce 2007 dařilo,  
co se změnilo a  jakou cestu má sdružení za sebou, ale také před sebou. 
 

Občanské sdružení vzniklo v roce 1996 jako SSSSpolečnost pro pppposkytování ppppsychosociální 
ppppomoci oooobčanům. V prosinci rok poté založilo Linku důvěry a Krizové centrum. Z důvodů 
rozšiřování kvalitních sociálních služeb na Prachaticku v roce 1998 realizovalo další projekt 
a to Kontaktní centrum pro drogově závislé, který byl následně doplněn i terénní službou.  
 

S novým rokem 2006 přišly také nové změny. Krizové a Kontaktní centrum přešlo pod 
o.s. Prevent a náhradou za to vznikl k 1.7.2006 nový projekt Primární prevence PhénixPhénixPhénixPhénix. 
Sdružení se začalo více zajímat o volnočasové a preventivní programy pro děti a mládež. 
Také proto se rozhodlo začátkem června 2007 převzít od Města Prachatice Centrum volného 
času „Céčko“„Céčko“„Céčko“„Céčko“ a Mateřské centrum pro děti „Sluníčko“„Sluníčko“„Sluníčko“„Sluníčko“ a stalo se tak realizátorem dalších dvou 
projektů. 
Velkou změnou pro sdružení byla změna názvu, kdy od 25.1.2008 vystupuje jako  

ObčObčObčObčanské sdružení PORTUS PRACHATICanské sdružení PORTUS PRACHATICanské sdružení PORTUS PRACHATICanské sdružení PORTUS PRACHATICEEEE    



Významní lidé organizaceVýznamní lidé organizaceVýznamní lidé organizaceVýznamní lidé organizace    
    
Výbor:Výbor:Výbor:Výbor:Mgr. Hana Modlitbová - předsedkyně sdružení 
  Michaela Veselá – místopředseda (do 3.12.2007)   

 Júsuf Traore, Dis. – místopředseda (od 3.12.2007) 
 PaedDr.Dagmar Hrubá – člen výboru          

                                                                                                                                                                                                                                        Členové:Členové:Členové:Členové:                                                    další zaměstnancidalší zaměstnancidalší zaměstnancidalší zaměstnanci    a  dobrovolnícia  dobrovolnícia  dobrovolnícia  dobrovolníci::::    
                                        Mgr.Hana Modlitbová              Jaroslava Schuhová,DiS.    
                                                    Júsuf Traore,DiS.                Michaela Toncarová,DiS. 
                                              PaedDr.Dagmar Hrubá                 Johana Burgerová 
                                                    Michaela Veselá                        Klára Majorová 
                                               Jitka Moravcová DiS.                    Ing. Jana Holá  
                                             Mgr.Dagmar Randáková 
                                                  Mgr.Dan Randák 
                                                    Lucie Růžičková 
                                                     Iva Kochmová 
                                                  Bc.Lucie Štětinová 
                                              Barbora Hylánová, DiS. 
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Primární prevence „Phénix“Primární prevence „Phénix“Primární prevence „Phénix“Primární prevence „Phénix“    
„Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebení, nýbrž naplnění“ 

... a tak tomu také bylo. Phénix po úspěšném startu v září 2006 pocit potřebnosti a naplnění 
čerpal ze stran oslovených žáků, ze stran učitelů i kolegů z  jiných sociálních sfér.  
 

Po celý rok 2007 zkvalitňoval své služby v oblasti dlouhodobých preventivních aktivit 
sociálně patologických jevů a to zejména tím, že se připravoval na  získání „Certifikátu 
odborné způsobilosti“ pro „Program specifické primární prevence užívání návykových látek 
poskytované v rámci školní docházky“, který poté úspěšně získal.  
 

Rozšířil se tým na 5 kvalitních a školených lektorů, kteří za celý rok oslovili celkem 
1645 žáků a studentů, navštívili 15 škol a zrealizovali celkem 91 besed. Nejvíce byl zájem o 
drogová preventivní témata, ale také se již v dnešní době hledí na vztahy ve třídě, 
komunikaci a jiné sociální dovednosti. 

 
Besedující lektoři v roce 2007: 

Realizátor projektu: Mgr. Hana Modlitbová 
Lektoři: Júsuf Traore, DiS. Jitka Moravcová, DiS. Johana Burgerová, Klára Majorová 
Suprevizorka týmu: Mgr. Helena Šašková



Centrum volného času „Céčko“Centrum volného času „Céčko“Centrum volného času „Céčko“Centrum volného času „Céčko“    
„Děti jsou přesným zrcadlem společnosti. Proto, když někdy nadáváme na dnešní mládež, 

vlastně tím nadáváme jen sami sobě…“ 
 

Centrum volného času „Céčko“ převzalo sdružení jako svůj další projekt od Města 
Prachatice v červenci 2007. V zápětí bylo centrum zaregistrováno jako sociální služba 
„nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ u KU v Č. Budějovicích. 
 

Centrum nabízí dětem od 6 do 15 let prostory pro tvořivé trávení volného času. Mohou 
zde využívat nejrůznější sportovní aktivity, zapojit se do „Tvořivých dílen“, dle svých potřeb 
využít internet. Hlavním cílem však pro nás je, naučit děti zacházet s volným časem tak, aby 
nedocházelo k  nevhodným  experimentům z důvodů nudy. Klubovny a sportovní zázemí jsou 
koncentrovány v oddělené části školy Národní na sídlišti. 

 
Za období od září do prosince 2007, kdy bylo centrum pod naší organizací, 

zaznamenalo bez mála 1000 návštěv, z toho bylo 175 jednotlivců. Průměrná návštěvnost na 
den byla 23 dětí. O návštěvníky se po celou dobu staralo několik pracovníků:  
Realizátor projektu: Bc. Lucie Štětinová a kontaktní pracovníci: Jitka Moravcová, DiS., 
Jaroslava Schuhová, DiS. a praktikantky z VoŠS a JČU v ČB. 



Mateřské centrum „Sluníčko“Mateřské centrum „Sluníčko“Mateřské centrum „Sluníčko“Mateřské centrum „Sluníčko“    
 „ Děti jsou pravdomluvné, veselé a bezstarostné. Nikdy nešetří energií na zítřek a včerejší rány 

si nepamatují. Někdy nás to rozčiluje…? A nerozčiluje nás právě to, že to sami neumíme?“ 
 

 Mateřské centrum „Sluníčko“ zprvu byl spíše jen prostor pro maminky a tatínky na 
rodičovské dovolené. Když o tuto klubovnu projevovalo čím dál více rodičů s dětmi 
předškolního věku zájem, rozhodlo se sdružení spolu s „Céčkem“ k 1.7.2007 převzít i 
„Sluníčko“ a služby včetně otevírací doby rozšířit. Na starost si vše vzala Barbora Hylánová, 
která po celý půlrok připravovala program, při kterém by se děti mohly lépe sdružovat 
s kolektivem, zvykat si na určité hranice, učit se komunikovat mezi sebou. Tato služba není 
přínosem jen pro děti, ale i pro jejich rodiče, které se zde mohou setkávat s ostatními dospělými, 
mohou se zde sami realizovat při tvorbě programů a prodiskutovávat témata současného 
životního období. 

 
Sluníčko“ je otevřeno po tři dopoledne v týdnu. Od září do prosince nás navštívilo  44 

rodičů s dětmi a to celkem 240 x. 
 
V roce 2007 se na projektu podíleli: 

Realizátor projektu: Barbora Hylánová, Dis., dobrovolnice Bc.Lucie Štětinová a praktikantka 
z TF JU Zuzana Furišová



PoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkování    nejen za finanční podporunejen za finanční podporunejen za finanční podporunejen za finanční podporu    
 

Tato stránka je věnovaná všem, kteří se jakýmkoli způsobem angažovali v rozvoji 
sdružení a napomáhali tak zkvalitňovat nabízené služby. 

 
Za finanční podporufinanční podporufinanční podporufinanční podporu pak děkujeme: 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Krajskému úřadu Jihočeského kraje 

Městu Prachatice 
Nadaci Vodafone 

 
Dále bychom rádi poděkovali poděkovali poděkovali poděkovali všem našim zaměstnancům, dobrovolníkům, 

praktikantům, metodikům, pedagogům, dětem a studentům, maminkám a tatínkům, 
přátelům, partnerům za to, že nás po celý rok 2007 podporovali a bez nichž by tato 

zpráva nikdy neexistovala, protože by nebylo o čem psát… 



 
Vydalo v dubnu 2008: 

Občanské sdružení Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům    


