


 

 



 

 

Posláním občanského sdružení Portus Prachatice je dlouhodobá a  
celistvá péče o děti, dospívající a mladé dospělé v rámci jejich  
plnohodnotného začleňování do společnosti. Zároveň je však  
snahou o.s. Portus Prachatice informovat a podporovat sekundární 
okruh osob, tedy především rodiče a pedagogy na poli možného 
ohrožení jejich dětí společensky nežádoucími jevy. 



 

 

 

Další členové v  roce 2008 : Mgr. Dagmar Randáková, Mgr. Dan Randák, Bc. Lucie  
Štětinová, Bc. Zdeněk Krejsa, Barbora Hylánová, DiS.  

 
 
 

Předseda: Júsuf Traore, DiS. 
Místopředseda: Mgr. Hana Modlitbová 

 

Jitka Pešková, DiS., PaedDr. Dagmar 
Hrubá, Ing. Jana Holá  

 
 
 
 

Primární prevence Phénix 
Centrum volného času Céčko 
Mateřské centrum Sluníčko 

 
 
Júsuf Traore,DiS., Mgr. Hana Modlitbová, 
PaedDr. Dagmar Hrubá, Jitka Pešková, 
DiS., Ing. Jana Holá, Bc. Jaroslava  
Schuhová, DiS., Michaela Toncarová, DiS. 
 
REVIZNÍ KOMISE:  Lucie Růžičková, 
Iva Kochmová, Romana Pravdová 



 

 

Poslání 
Posláním primární prevence Phénix je snaha o  
předcházení užívání omamných či psychotropních látek a 
vliv ům spole čensky nežádoucích jev ů formou  
interaktivních besed v rámci školního vyu čování u žák ů 
základních a student ů středních škol prachatického  
regionu. 
 

Pracovníci 
Realizátor :  
Júsuf Traore, DiS. 
 
Lekto ři:  
Bc. Tereza Grametbauerová, Dita Šmídová Hejníková, soc. ped,  
 
2008 – Jitka Pešková, DiS., Mgr. Jana Marková, Mgr. Hana Modlitbová, Johana 
Bürgerová, DiS. a Klára Majorová, DiS. 



 

 

Čím pro nás byl rok 2008? 
 

Stejně jako v roce předchozím, nesl se také počátek roku 2008 ve znamení nedostatku 
finančních zdrojů pro pokrytí základních potřeb celého projektu Primární prevence  
Phénix (žádáno ovšem bylo  v čas, dle řádných podmínek, na p říslušných místech  

již v říjnu p ředchozího roku) . Přesto dokázal Phénix navázat na skvělou spolupráci se školami resp. se školními 
metodiky primární prevence z předešlého roku a pokračovat v realizaci smluvených besed. A to nejen díky  
perfektní spolupráci a pravidelné komunikaci se školními metodiky, ale především díky profesionální práci lektorů 
na besedách. Své služby jsme obohatili rovněž o evaluační dotazníky, díky kterým dokážeme poskytovat  
kvalitnější výstupy pro následnou práci se žáky.  
 
K naší velké spokojenosti rovněž enormně vzrost zájem o bezplatné anonymní internetové pora denství ,  
o kterém jsou žáci informováni lektory v závěru každé besedy. Toto poradenství se týká zejména choulostivých 
záležitostí, na které se žáci stydí zeptat osobně kohokoliv jiného a je primárně určeno pro žáky základních a  
středních škol. 
 
Letní prázdninové dny třetího kvartálu roku 2008 znamenaly pro Primární prevenci Phénix   období příprav na  
nový školní rok 2008/2009. Lektoři pod odborným supervizním vedením Mgr. Květy Kadlecové připravovali novou 
nabídku svých programů specifické primární prevence, které pružně reagují na potřeby v našem prachatickém  
regionu. Na rozdíl od roku loňského jsme se spíše odvrátili od témat mezilidských vztah ů, z důvodu malé  
efektivity t ěchto program ů při dvouhodinové alokaci, která nám byla poskytována a vrátili se v širší mí ře 
k témat ům drog, alkoholu a tabáku  ve všech věkových kategoriích. Tento krok však nepovažuji v žádném  
případě za krok zpátečnický, jelikož pouze reagujeme na poptávku. 
 
Počátkem školního roku byly do nabídky zařazeny rovněž nové programy, a to zejména Poruchy p říjmu  
potravy , besedy ur čené pro rodi če či pedagogy  zaměřené na práci s dětmi, u kterých je podezření na  
zneužívání omamných či psychotropních látek. Největší slibovanou novinkou byl ale nový interven ční program , 
jehož cílem je maximální redukce nebo úplná eliminace šikany a jejích zárodků v třídním kolektivu. 
 
Jelikož se ale snažíme o flexibilní přístup k problematice primární prevence jako takové, plánujeme již novou  
koncepci služeb Primární prevence Phénix. Tato koncepce by se měla zaměřovat spíše na konkrétní cílovou  
skupinu a tuto skupinu provázet po celý rok.  



 

 

Co se nám v roce 2008 podařilo 
 

Ψ Realizovat besedy a navázat užší spolupráci na 27 z 36 škol 
v prachatickém  regionu,  přičemž  nespolupracujeme  pouze  se  2  

základními školami ze 16  a pouze s jedinou z 6 škol st ředních. 
Ψ V rámci užší spolupráce se školami a školními metodiky prevence se aktivně zapojovat do 
pomoci hledání finančního krytí školních projektů primární prevence. 
Ψ Propracovat novou programovou nabídku jako aktuální reakci na potřeby škol. 
Ψ Připravit komplexní intervenční program na redukci šikany  ve školních kolektivech. 
Ψ Udržet pravidelnou frekvenci besed a uspokojit tak kompletní poptávku po realizaci besed 
Primární prevence. 
 

Co se jsme mohli v roce 2008 udělat lépe nebo jinak 
       
Ψ Bohužel se nám stále nedaří zabezpečit dostatečné finanční dotace na zajištění stabilních 
lektorů. 
Ψ Nepodařilo se nám nalézt specialistu na rozsáhlý komplex problematiky týkající se poruch 
příjmu potravy. 
Ψ Jen velmi pozvolna se dostavují úspěchy u vedení škol týkající se časové alokace  
poskytnuté na primární prevenci. 
 



 

 

Primární prevence Phénix roku 2008 v 
číslech 

 

Přímá práce s klienty 

 
Počet spolupracujících škol                                                           27 
Počet tříd, kde byla prevence realizována                                  144  
Počet oslovených žák ů                                                               3366  
 
 

Získané finanční prostředky 
 
Jiho český kraj      240 000 K č 50,2 % 
MŠMT   173 000 Kč 36,2 % 
Finanční spoluú čast škol      63 585 Kč 13,3 % 



 

 

 

Poslání 
Posláním Centra volného času Céčko je usilovat o  
předcházení nep říznivým životním situacím a zabránit 
tak možnému sociálnímu vylou čení žáků prachatických  
základních škol. To vše prost řednictvím pot řebných  
informací, odborné podpory a rozli čných aktiviza čních 
činností. 
 

Pracovníci 
Realizátorka : 
Michaela Toncarová, DiS. 
 
Kontaktní sociální pracovníci :  
Bc. Jaroslava Schuhová, DiS. 
Júsuf Traore, DiS. 
 
2008 – Jitka Pešková, DiS., Mgr. Jana Marková, Hana Vávrová, Bc. Lucie Štětinová, 
Bc. Zdeněk Krejsa 



 

 

Čím pro nás byl rok 2008? 
Stejně jako pro celé o.s. Portus Prachatice znamenal rovněž pro Céčko rok 2008 
období zásadních změn. Především jsme započali přerod centra  
určeného pouze pro trávení  volného  času  v nízkoprahové  centrum  poskytující  

zejména sociální služby. Bohužel si tento přerod vybral svoji „oběť“ v podobě odchodu několika  
pracovníků. Jednalo se však o změny, které byly z pohledu klientů i možnosti udržitelnosti celého  
zařízení velmi potřebné. 
   
Kromě standardně poskytovaných sociálních služeb jakými jsou např. kontaktní práce, krizová  
intervence, aktivizační činnosti nebo krizová intervence, zaznamenaly velký úspěch programy  
prevence sociálně patologických jevů (zejména pak prevence kouření cigaret, užívání jiných  
návykových látek, pití alkoholu, prohlubování vandalismu, rizikového sexuálního chování). Na tyto  
témata byly připraveny jednotlivé ucelené bloky, které byly kontinuální a navazující, sestavené dle  
potřeb uživatelů.  
 
Informace o projektu jsme zveřejňovali po celý rok na webových stránkách sdružení 
www.portusprachatice.cz. Zařízení rovněž medializovalo svoji činnost pomocí pravidelných článků 
v regionálním tisku a kabelové televizi. V nezanedbatelné míře jsme se ale rovněž snažili o pravidelný 
informační servis směřovaný primárně samotným uživatelům služeb čili dětem, a to prostřednictvím 
nejrůznějších zábavních a sportovních akcí nebo pomocí informačních letáků.  
 
Bezpochyby byla  rovněž spolupráce s ostatními organizacemi pracujícími s dětmi nedílnou součástí 
naší činnosti. V roce 2008 naše zařízení spolupracovalo s:  DDM při poznávacích akci, o. p. s. Stroom 
Dub na přípravě keramické dílny, Městskou policií v rámci snižování kriminality u dětí, Probační a  
mediační službou Prachatice nebo NZDM Suterén (o.s. Prev-centrum). 



 

 

Co se nám v roce 2008 podařilo 
 (jednorázové akce) 

Leden a únor  Opékání buřtů na sněhu, diskotéka, sportovní aktivity 
(kulečník, ping-pong, fotbálek...) 

Březen Výroba papírových růží, odpoledne s názvem „Poznej svoje Céčko“, návštěva dětí a 
pracovníků z DDM Volary, výroba velikonočních krabiček na vajíčka - programem se prolínala 
velikonoční tématika.  
Duben Májový oheň, tématické celky dle přání klientů – sportovní a výtvarná odpoledne 
Květen Tématické programy na téma bezpečný sex – výroba koláže, zadání otázek, diskuse. 
Vyhlášení soutěže o logo Céčka, kdy se děti mohly zapojovat do vymýšlení nového loga       
Červen Největší úspěch měla kuličkiáda, vodní bitva a jiné aktivity jako mistr kulečníku,  
sportovec měsíce,… 
Červenec Akce prázdninový pas: zážitkový program se spaním v centru, prázdninová  
prstomalba, a velká rekonstrukce s malováním v prostorách centra 
Srpen Výroba a práce s provázky, bužírkami či jinými materiály. Nejrůznější sportovní  
turnaje. 
Září Běh pro zdraví – program pro nejmenší. Podzimní výzdoba a drobné výrobky 
s tématikou. Tématická odpoledne na téma alkohol – rizika pití, následky, diskuse, ankety. 
Říjen Tématické bloky na rizika kouření: diskuse, obrázky. Jiné běžné aktivity – sportovní hry, 
společenské a stolní hry, filmový klub  
Listopad Akce Poznej své město – poznávání Prachatic se spaním v centru. Diskusní  
odpoledne, výroba draka a jiných výtvarných děl.  
Prosinec K tématickému bloku byla uspořádána beseda s Městskou policií na téma  
vandalismus. Mikulášský pochod městem, vánoční posezení a silvestrovský rej 



 

 

Centrum volného času Céčko roku 2008 
v číslech 

 

Přímá práce s klienty 
 
Počet klientských návšt ěv (kontakt ů)                         3 256 
Počet klient ů                                                           271  
Průměrný po čet klient ů na den                                 19    
Počet prvokontakt ů                                                       98 
 
 

Získané finanční prostředky 
 
MPSV   421 000 Kč 41,1 % 
Jiho český kraj   280 000 K č 27,3 % 
Nadace Vodafone   250 000 K č 24,4 % 
MŠMT     70 000 Kč   6,8 %  
Město Prachatice       4 500 K č   0,4 % 



 

 

 
 

Poslání 
Posláním MC Sluní čko je umož ňovat osobám  
pečujícím o dít ě ve věku od 0-5 let pravidelná spole čná  
setkávání, v jejichž rámci mají možnost ú častnit se  
nejrůznějších aktivit zam ěřených na rozvoj osobnosti d ětí, 
aktivní odpo činek a relaxaci.. 
 

Pracovníci 
Realizátorka :  
Vendulka Pěstová 
 
Komunitní pracovnice :  
Dita Šmídová Hejníková, soc. ped,  
 
2008 – Barbora Hylánová, DiS., Romana Pravdová, Helena Tůmová, Lenka Pecková, DiS. 



 

 

Čím pro nás byl rok 2008? 
Stejně jako většina našich klientů se v našem zařízení staví poprvé 
na své vratké nožičky a dělá  první  krůčky,  dělali  jsme  první  kroky 

 v naší činnosti také my. Jelikož se jedná o službu, která byla v našem městě  
naprostou novinkou, učili jsme „chodit“ velmi opatrně a snažili se vyvarovat  
bolestivým pádům. Přes veškerou naši opatrnost jsme se ovšem nevyvarovali  
občasným karambolům. Žádný z nich nás však neodradil od naší práce, vždy jsme 
znova vstali a pokusili se najít novou cestu.  
 
Našim klientům, rodičům i jejich ratolestem, jsme se po celý rok snažili nabízet  
nejrůznější aktivity, které by naplňovaly podstatu a význam našeho zařízení. Kromě 
aktivit pro maminky a děti od 0 do 5 let se naše síly upírali rovněž k vhodnému  
vybavování našeho centra a zajištění dostatečného zázemí pro veškeré realizované 
aktivity. 
 
Rok 2008 pro nás ale znamenal rovněž obrovskou podporu od „našich“ maminek, 
které si mateřské centrum Sluníčko oblíbily a zařadily ho na seznam  
nepostradatelných aktivit svých a svých dětí. Za první ucelený rok naší činnosti se 
stalo naše centrum plnohodnotnou, respektovanou a vyhledávanou službou našeho 
města, která doplňovala tolik potřebnou péči o maminky s dětmi na mateřské či  
rodičovské dovolené.   



 

 

Co se nám v roce 2008 podařilo 
Ψ Navázání kontaktu s maminkami, které mají o služby podobného typu 
zájem. 
Ψ Plnohodnotné zapojení do Sítě mateřských center v ČR 

Ψ Vybavení našeho zařízení dle potřeb klientek a maličkých klientíků z minimálních 
prostředků. 
Ψ Uspořádání několika společných výletů, ze kterých si téměř všichni odnesli mnoho 
zážitků 
Ψ Realizace mnoha jednorázových akcí např. Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, 
Vítání jara, Pálení čarodějnic 



 

 



 

 



 

 

Výkaz zisku a ztrát  ( k 31.12.2008, v celých tisících) – ve zjednodušeném rozsahu 
NÁKLADY 

Spotřeba materiálu 187 
Spotřeba energie 5 
Opravy a udržování 11 
Cestovné 33 
Ostatní služby 243 
Mzdové náklady 816 
Zákonné sociální pojištění 265 
Ostatní sociální pojištění 2 
Jiné ostatní náklady 6 
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8 
    
Náklady celkem 1576 
 

VÝNOSY 
Tržby z prodeje služeb 64 
Jiné ostatní výnosy 16 
Přijeté členské příspěvky 3 
Provozní dotace 1414 
    
Výnosy celkem 1497 
 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
      Rozdíl ( výnosy – náklady)       - 79 
 
Rozvaha ( k 31.12.2008, v celých tisících) – ve zjednodušeném rozsahu 
AKTIVA 
  Stav k 1.dni účetního období Stav k poslednímu dni 
A. dlouhodobý majetek celkem 8 x 
B. krátkodobý majetek celkem 256 100 
      
AKTIVA CELKEM  264 100 
 
PASIVA 
  Stav k 1.dni účetního období Stav k poslednímu dni 
A: vlastní zdroje celkem 91 12 
B. cizí zdroje celkem 173 88 
      
PASIVA CELKEM 264 100 
 



 

 

 


