
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

    
    
 



…několik málo slov úvodem…  
 
 

 
Dámy, pánové, přátelé, kolegové, 
 
děkujeme, že jste právě otevřeli VÝROČNÍ ZPRÁVU občanského 
sdružení Portus Prachatice, která ve stručnosti popisuje činnost 
našeho sdružení v roce 2009. 
 
 

 
Jsem nesmírně rád, že mohu být na tomto místě a mám tu čest Vás uvítat na prvních 
stránkách této výroční zprávy. Nebudu zastírat, že rok 2009 byl pro naše sdružení 
plný těžkostí a událostí, které nejednou mohly způsobit pád některého z našich 
zařízení nebo celého Portusu Prachatice do propadliště minulosti. Na druhou stranu 
bez jakékoli falešné skromnosti přiznávám svoji neutuchající pýchu na činnost 
našeho sdružení jako celku. Všechna naše zařízení si, i přes občasné skřípání zubů 
nás pracovníků, vypomáhala v krizových situacích, jak jen to bylo možné, ve 
prospěch všech, komu jsou naše zařízení určena. Na následujících stránkách se 
dočtete, zda se nám výsledek zdařil. 
 
Přestože se rok 2009 nesl ve znamení mnoha událostí, které byly pro chod a 
fungování celé organizace nesmírně důležité, dovolím si zmínit za svou osobu dvě, 
které považuji za téměř nejdůležitější. 
 
První záležitostí, která velmi ovlivnila průběh loňského roku bylo otevření nového 
zařízení, a to nízkoprahového zařízení pro děti a mládež mezi 15 – 26 lety COOLna. 
Naše sdružení tímto počinem zkompletovalo svoji péči o děti a mládež a mně 
nezbývá než přát COOLně mnoho úspěšných let a spokojených uživatelů služeb. 
 
„Znovupovstání“… i tak bych mohl nazvat další akt, který dle mého názoru byl jednou 
z nejdůležitějších událostí roku 2009. Na mysli mám revitalizaci služeb Mateřského 
centra Sluníčko. I když každé ze zařízení ušlo či uběhlo značný kus cesty, Sluníčko 
uběhlo téměř maratón. Pestrým programem a nápaditými akcemi opět vneslo do 
dušiček mnoha dětí nejeden radostný zážitek a rodičům dopřálo spoustu hodin 
spokojeného odpočinku. 
 
Rád bych zde touto cestou poděkoval všem, kteří nám jakoukoli formou pomáhali, 
podporovali v těžkých chvílích a neobraceli se k našim prosbám zády… 
Avšak někteří dali Portusu trochu víc…trochu sebe…a proto… 
 
Děkuji…  Lenko, Helčo, Vendy, Dito, Jíťo, Míšo, Jájo, Hanko, Jančo, Lucko, Terko, 
Andulko, Hani a Jano… 
 
Bc. Júsuf Traore, DiS. 
předseda a výkonný ředitel o.s. Portus Prachatice 
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Mateřské centrum 
Sluníčko  

 
Realizátorka:  Vendulka Pěstová 
Adresa:   Národní 1018, Prachatice 383 01 
Mail:   slunicko@portusprachatice 
Telefon:   722 638 880 
Web:    www.portusprachatice.cz 
Moje motto:   
„Začni, kde se nacházíš. Použij, co máš. Dělej, co umíš.“   
       Arthur Ashe 

Co je Sluní čko? 
Sluníčko poskytuje rodičům, pečujícím o dítě do 5 let, prostor k setkávání. Rodiče 
zde mohou „vypustit“ své ratolesti do příjemné bezpečné herny a nebo prožít 
dopoledne s programem, který zahrnuje cvičení s říkankami, blok zpívánek a 
tanečků, krátké divadélko a nechybí ani tvoření.  Kromě běžného programu 
organizuje MC Sluníčko také  besedy s odborníky a různé jednorázové akce. 
K dispozici je rovněž hlídací služba. Někdy jsou dny na mateřské nebo rodičovské 
dovolené opravdu dlouhé. Nikdo se tedy nemusí bát přijít a zkusit ve Sluníčku zažít 
něco „trochu jiného“.  
 
Co se nám povedlo? 
Za poslední období MC opravdu ožilo. Programy nabyly své pravidelnosti a stálosti, 
na kterou si rodiče s dětmi zvykli a mohli navštěvovat Sluníčko s jistotou, že se s nimi 
počítá. Mimo programy, které byly zaměřeny hlavně na společnou činnost rodičů 
s dětmi se nám podařilo zařadit i programy pouze pro maminky, které jim přinesly i 
příjemnou relaxaci. Rodiče si našli čas i pro mnohé volnočasové aktivity pořádané 
naším centrem a dle jejich zájmu jsme byli schopni zorganizovat i odborné přednášky 
a besedy. Ve spolupráci s dalšími organizacemi prošly některé z maminek také 
počítačovým kurzem. 
 
Podařilo se nám dovybavit hernu tak, aby se stala opravdu bezpečným prostorem 
pro děti. Kancelář pro personál byla dovybavena tiskárnou, rychlejším připojením 
k internetu a byla oddělena nezbytnými vrátky od herny. Prohloubili jsme spolupráci 
se Sítí MC, Městem Prachatice a ZŠ Národní. 
 
Největší radostí však pro všechny zůstává fakt, že jsme byli a jsme místem, kde 
rodiče s dětmi prožívají své první malé velké úspěchy v podobě prvních krůčků a 
slov, kde vznikají a rostou nová přátelství a kde je možné najít porozumění i legraci.   
 
Co jsme mohli ud ělat lépe? 
Rádi bychom zapojili dobrovolníky nejen z řad rodičů, kteří by byli ochotni pomoci při 
jednorázových akcích nebo by chtěli nabídnout svůj talent při pravidelných 
programech. 
 



Takové bylo Sluníčko v roce 2009 

 
Náš celoro ční pravidelný program 

 
Nejen pro maminky s d ětmi  – pestrý dopolední program 
s říkankami , tanečky a drobnou kreativitou 
 
Berušky  – dopolední miniškolička pro děti  
 
Volná herna  
- dopolední možnost využít 

MC jako „hřiště pod střechou“ pro nejmenší. 
- zařazujeme též říkankové kolečko 

 
Kreativita pro dosp ělé 
- jedním z pravidelných programů 
se stalo šití panenek z ovčího rouna… 
 
Naše velmi zda řilé jednorázové akce  
 

Drakiáda  
Na konec září jsme si naplánovali Drakiádu. Už týden předem ve Sluníčku statečný 
princ v našem divadélku přemohl dvanáctihlavého draka, děti si vyrobily korunu , meč 
a už byly připraveny na boj s lítou saní. 
 

Přišlo 29. září, kdy má svátek statečný a odvážný rytíř 
Michael a my jsme s našimi draky a malými rytíři vyrazili na 
„Škvárák“. 
Tam si malé děti vyzkoušely svou odvahu na stezce k dračí 
sluji, kde musely skolit zlého draka a dojít si do sluje pro 
jablíčko. 
Bylo to velmi napínavé, ale první statečný rytíř Béďa šel 
natolik příkladem a tuhle dobrodružnou cestu nakonec zvládli 
všichni. 

 
Na dalších stanovištích se vrhaly kaštany na dračí čáru, 
do dračí tlamy se házely míčky, chodilo se 
v sedmimílových botách, přetahovali jsme se, vyráběli 
malé papírové dráčky a létavice,hledala se dračí vejce – 
no prostě se užilo.. 

 
Samozřejmě, že po 
absolvování stanovišť se 
rodičové i děti snažili 
dostat  „nahoru“ svého 
draka - někdo s menším, 
někdo s větším 
úspěchem a úsilím… 



O to víc nás potěšilo skvělé občerstvení, na kterém se podílely šikovné mamky z řad 
návštěvnic MC. 
 
 
Martinská lucerni čková slavnost  
… a Martin se rozdělil s prokřehlým chudáčkem u cesty o svůj plášť.  Téma , které 
jsme prožívali v centru už několik dní předem díky poetické pohádce o sv, Martinovi. 
Atmosféru jsme připravovali  i výrobou lucerniček a pokoušeli se nacvičit i martinskou 
písničku..  
 
V  podvečer se do Sluníčka začaly trousit první maminky s dětmi a za chvilku to – k 
naší velké radosti - vypadalo spíše na proud dětí, maminek , tatínků a  babiček – 
všichni vybaveni lucerničkami nebo lampionky a nějakou dobrotou na společný stůl… 
Až neuvěřitelná nádhera, co se dá doma vše vytvořit… 
 

Program  začal ve Sluníčku pohádkou  „ Děvčátko a 
hvězdy“ a občerstvením na cestu. 
Potom jsme se oblékli a všichni vyrazili směrem ke 
“Škváráku“ s rozsvícenými lucerničkami… 
 
 

 
Tam jsme zahlédli světélko a  –  Martina na bílém 
koni !!! Dokonce nám tam zanechal v košíčku dárek - 
zlaté podkovy,  o které jsme se vzájemně každý se 
svým kamarádem mohli podělit…. 
 
 
 
Personální složení týmu v p římé práci 
 
Helena Tůmová      DPP, DPČ (do 31.3.) 
Lenka Pecková, DiS.     DPP, DPČ (do 31.3.) 
Vendulka Pěstová – realizátorka (od 1.4.)  úvazek 1,0   
Dita Hejníková Šmídová, Soc. Ped. – „teta“  úvazek 0,5 
 
Kdo financoval naši práci 
 
MPSV        273 315 
Jihočeský kraj      65 000 
Úřad Práce Prachatice     60 000 
Dary        24 600 
Vlastní zdroje      16 663 
Město Prachatice       9 978 
 
Sluní čko v číslech 
 
Počet osob, které využili služeb Sluníčka   188 
Počet návštěv      966 



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Céčko  
 
Realizátorka:  Bc. Jaroslava Schuhová, DiS. 
Adresa:   Národní 1018, Prachatice 383 01 
Mail:   cecko@portusprachatice 
Telefon:   723 206 051 
Web:    www.portusprachatice.cz 
Moje motto:   
Děti tvoří 30% naší populace a 100% naší budoucnosti! 

 
 
Co je Céčko? 
Céčko je jedním z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Prachaticích, které 
funguje již od roku 2007. Nabízí dětem od 6 do 15 let pomoc, radu, útěchu, 
informace a podporu v nejrůznějších tíživých situacích. Děti se mohou bavit 
s pracovníky otevřeně o tom, co je právě zajímá, zúčastňovat se besed na 
nejrůznější témata a získávat tak specifické informace. Mohou také využít možnosti, 
školní i mimoškolní látky, pracovat na sobě, ale využít i služeb jako je poradenství, 
krizová intervence, ale i zprostředkování kontaktu s institucemi, nebo doprovod na 
úřady. Pracovníci Céčka jsou jako u jiných sociálních služeb vázáni mlčenlivostí, 
vyjma trestné činnosti. Céčko nabízí také mladým alternativu ve volném čase, mohou 
si zde zahrát ping pong, kulečník, stolní fotbálek, šipky, box, ale i střelbu na koš. 
Mohou se také zapojit do připravovaného programu. Céčko však není náhradou za 
DDM ani školní družiny.  
 
Co se nám povedlo? 
Na počátku dubna byli pozváni auditoři z České asociace streetwork, kteří 
posuzovali, zda Céčko na základě hodnocení kvality poskytovaných služeb naplňuje 
standardy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které garantuje Česká 
asociace streetwork. Uspělo na výbornou. Na skvělém výsledku mají podíl tým 
pracovníků pod vedením Jitky Peškové, DiS, ale i Michaely Traore, DiS.  
 
Podařilo se nám také navázat spolupráci se základními školami v Prachaticích. 
V každé z nich proběhla beseda, během které byli informování žáci o službách, které 
Céčko nabízí, současně bylo vyjednáno umístění informační nástěnky o Céčku ve 
škole, na které dochází k pravidelné aktualizaci programu.  
 
Spolupráce se dařila i při jednorázových akcích s Městskou knihovnou Prachatice, 
Domem dětí a mládeže Prachatice, ale i Centrem ekologické výchovy Dřípatka či 
taneční skupinou Illknies. 
 
Co jsme mohli ud ělat lépe? 
Klienti se do činnosti v Céčku zapojují na základě své dobrovolnosti. Rádi bychom se 
zaměřili na sledování aktuálních potřeb cílové skupiny, abychom jim dokázali 
nabídnout takové aktivity, které budou pro ně zajímavé, ale také užitečné.  
 



Takové bylo Céčko v roce 2009 

 
I. čtvrtletí 
Nejvýraznějším stigmatem tohoto kvartálu se stala 
příprava na audit celonárodní kontrolní a pomáhající 
organizace. Práce byla o to náročnější, že opět 
docházelo k personálním změnám. Od prvního března 
nastoupila jako kontaktní pracovnice Michaela 
Toncarová, DiS., která se zároveň připravovala i na 
převzetí realizátorského žezla.  
 
Přímá práce s klienty však nedoznala výrazných změn. K nejčastěji odváděným 
činnostem pak patřila kontaktní práce, situační intervence a samozřejmě také 
asistence u volnočasových aktivit iniciovaných klienty. Pokoušeli jsme se 
podn ěcovat v klientech jejich vlastní iniciativu v p řipravovaných programech, 
akcích a projektech.  Podařilo se nám u nich podchytit (a spolu s nimi zrealizovat) 
nápady, například na turnaj v kulečníku, ve stolním fotbálku nebo natočení vlastního 
videa „Superstar“ či „Hádej kdo jsem?“  
 

K akcím, které jsme klientům 
nabídli, patřil i velmi zdařilý 
turnaj ve fotbalu mezi 
nízkoprahovými centry z jižních 
Čech. Jako klady této akce 
vnímáme jednak výrazné 
upevnění vztahů mezi 
pracovníky a klienty a pak také 

fakt, že klienti (získali druhé místo) velmi dobře zapracovali se svým sebevědomím a 
vytvořili si zdravější vazby mezi sebou. Pro pracovníky pak bylo velmi přínosné 
setkání a komunikace s „kontakťáky“ ostatních nízkoprahových center. 
 
Celým kvartálem nám pak prostupovala témata bezpečného sexu (především 
prevence pohlavních chorob, zneužívání a nechtěné těhotenství). 
 
II. čtvrtletí 
Druhé čtvrtletí (ostatně stejně jako to první) bylo prosyceno atmosférou auditu. Dne 
2. a 3. dubna k nám zavítali dva odborní hodnotitelé České asociace streetwork. 
Posuzovali a vyhodnocovali naši práci jak v rovině administrativní, tak v praktické. Po 
rozhovorech s pracovníky, rozhovorech s klienty, prohlížení veškeré dokumentace i 
prostor, dospěli k závěru: „Osvědčení o úspěšném absolvování Hodnocení kvality 
s podmínkou“. Jinými slovy: Zásadní věci jsou v pořádku, drobné nedostatky 
odstraňte.  
 
Realizátorkou se 1. dubna stala Michaela Toncarová, DiS., která doposud pracovala 
jako kontaktní pracovnice. Vystřídala tak na pozici Jitku Peškovou, DiS., která odešla 
na mateřskou dovolenou.  Další posilou se potom stala od 1. dubna Hana Vávrová.  
 



Pro klienty tento kvartál nedoznal prakticky žádných změn. Podobně jako v prvním 
čtvrtletí od nás nejčastěji vyžadovali kontaktní práci, situační 
intervenci, poradenství, informační servis a asistenci u 
volnočasových aktivit. Z iniciativy klientů byla uskutečněna 
rozlučková akce s Jitkou Peškovou, turnaj ve stolním 
fotbálku nebo kosmetický den, zajímavé a spontánní bylo 
také stěhování nábytku v klubu. Z našich hlav pak vzešly a 
zrealizovaly se akce jako batikování nebo čarodejnický den. Pokračovali jsme také 
v preventivním bloku, kdy jsme s dětmi hodně diskutovali na téma kouření a cigarety.  
Pracovníci se také zapojili do spoluorganizace na akcích Dancemanie, Den d ětí a 
Brusle 2009.  
 
III. čtvrtletí 
V tomto období se projevilo téma prázdnin, které ovlivnilo návštěvnost Céčka. Klientů 
chodilo méně, mnoho z nich totiž trávilo prázdniny mimo Prachatice. Pro ty, kteří své 
volno nevyjeli užívat k prarodičům či k moři, jsme se však stali pravidelným 
přístavem.  
 
Jelikož k prázdninovému času neodmyslitelně patří i 
nejrůznější „dobrodružství“ a přespávání mimo domov, 
rozhodli jsme se zorganizovat hned dvě akce v tomto duchu. 
První se konala 30. a 31. července, kdy jsme připravili 
kontinuální detektivní příběh, který prostupoval oběma dny i 
nocí a v rámci kterého se děti postupně dobíraly rozluštění. 
K tomu potřebovaly v průběhu celé akce získávat 
nejrůznějšími způsoby indicie. Čekala je například stezka 
odvahy, luštění šifer, vědomostní soutěže a podobně.  

 
Druhá akce se pak uskutečnila 27. a 28. srpna. Klienti 
s námi vyrazili opékat si na ohýnku, poté si opět mohli 
zasoutěžit a získat drobné ceny, večer si užili diskotéku a 
čtení hororového příběhu při baterce. Znovu přespali 
v Céčku a během dopoledne opět mohli zdravě soupeřit 
v nejrůznějších kategoriích.  
 
Po prázdninách velkým tématem pro komunikaci se staly 

nové třídní vztahy, učitelé a učitelky, rozvrhy, odpolední vyučování, první písemné 
práce nebo starty v nových volnočasových aktivitách.  
 
IV. čtvrtletí 
V tomto období byl pro klienty připraven program akcí, mezi kterými se objevil 
například Den otevřených dveří pro neziskový sektor, téma šikany, objevila se však i 
jedna diskotéka, informace o peerprogramu. Klienti si také mohli přijít vyrobit masku 
na čerty nebo vyslechnout informace o fenoménu zvaném vandalismus.  
V říjnu také Céčko navštívili žáci osmé třídy ZŠ Chvalšiny, aby poznali činnost 
NZDM.  
 
K větším akcím pak patřil „Portusácký bazárek“, ve kterém se 
sešlo více jak 1500 kousků. Suma, kterou veřejnost v bazárku 
utratila činila 6600 korun.  Další větší akcí byli společné akce 



s německou stranou „Hezky česky za kopečky“, rozvrstvené do třech termínů.  
 

V prosinci pak následovala akce „Portus si pozval Ježíška i 
Santu“, která byla neformálním setkáním nejen klientů, ale i 
jejich rodičů, našich spolupracovníků, členů celého o.s. Portus 
Prachatice. To vše ve velmi uvolněném duchu, prostoupeném 
atmosférou Vánoc.  
 

Poslední, prosincovou akcí byl potom Jordan CUP aneb 
nízkoprahy a Vodafone pod košem. Basketbalový turnaj 
jihočeských nízkoprahů, ale i neorganizovaných družstev, 
který odstartoval setkávání pracovníků nízkoprahových 
klubů v rámci pracovní skupiny. 
 
 
 
 
 
 
 
Personální složení týmu v p římé práci 
 
Jitka Pešková, DiS.  – realizátorka (do 31.3.)   úvazek 0,8 
Michaela Traore, DiS. – realizátorka (od 1.4.)   úvazek 1,0 
Bc. Jaroslava Schuhová, DiS. – kon. pracovnice  úvazek 1,0 (do 30.6. 0,3)  
Mgr. Jana Marková - kon. pracovnice (do 31.3.)  úvazek 0,8 
Hana Vávrová – pracovnice v soc. službách   úvazek 0,2 (od 1.7.) 
 
 
Kdo financoval naši práci 
 
MPSV        471 000 
NROS        175 000 
MŠMT        140 000 
Jihočeský kraj       180 000 
Dary        6 000 
Vlastní zdroje      373    
 
Céčko v číslech 
 
Počet uživatelů služeb     266 
Počet kontaktů      2 504 

 
 

 
 
 

 



Primární prevence 
Phénix  

 
Realizátorka:  Bc. Tereza Grametbauerová 
Adresa:   Vodňanská 7, Prachatice 383 01 
Mail:   phenix@portusprachatice 
Telefon:   722 049 751 
Web:    www.portusprachatice.cz 
Moje motto:   
Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho 
délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku. 

          
Co je Phénix? 
Phénix je zařízením o.s. Portus Prachatice, které se již 5 let věnuje žákům 
základních a středních škol prachatického regionu v rámci školního vyučování. Snaží 
se prostřednictvím interaktivních besed žáky zaujmout, upozornit na nástrahy života, 
o kterých se obtížněji a málo mluví, ale jsou všude kolem nás a poskytnout jim tak 
možné vodítko při řešení náročných životních situací. Mezi tématy nenajdete 
matematiku či češtinu, ale témata, která svým zásahem mohou změnit celý život. 
Jedná se o drogovou problematiku, šikanu, rasismus či poruchy příjmu potravy. 
Nebudeme vždy po boku svým dětem, abychom  je mohli chránit, proto je důležité je 
na tuto situaci dostatečně připravit. 
 
Co se nám povedlo? 
Během letních prázdnin jsme rozšířili nabídku témat besed, díky které jsme zaujali 
školy a plně pokryli jejich poptávku. 
 
Byli jsme schopni pružně reagovat na potřeby jednotlivých tříd a v případech potřeby 
připravit speciální programy, které byly tvořeny přímo pro danou skupinu. 
 
Prostřednictvím našich besed se povedlo odhalit několik rizikových jevů, které se 
začaly následně řešit za naší spolupráce.  
 
Díky vstřícné spolupráci jsme si získali důvěru učitelů, kteří s námi ochotně probírali 
problémové a rizikové situace v jejich třídách a žádali si naší radu a pomoc.  
 
Co jsme mohli ud ělat lépe? 
Zlepšit propagační materiály jak pro veřejnost, tak pro školy. Chtěli bychom předat 
více písemných informací nejen o nás, ale i o rizicích, která jsou tématem našich 
besed. Proto chceme v budoucnu lépe zpracovat písemné podklady o rizicích pro 
žáky, které jim po besedě zůstanou ve třídách. 
 
Zlepšit získávání zpětné vazby od žáků, které by mělo mít jednotnou písemnou 
formu. 
   
 



Takový byl Phénix v roce 2009 

 
 
I. čtvrtletí   
Začátek roku se nesl ve znamení finančních 
nejistot, ale i přesto Primární prevence Phénix 
fungovala se stejnou frekvencí a množstvím 
realizovaných besed ( 2 až 4 čtyřhodinové bloky 
za týden). 
 
Stěžejními tématy v tomto období byly především 
ilegální návykové látky, rizika sexuálního chování 
a stále častěji žádaná prevence šikany.  
 
 
II. čtvrtletí  

Toto čtvrtletí bylo velkou měrou ovlivněno odchodem dvou 
zkušených lektorek Jitky Peškové, DiS. a Mgr. Jany Markové a 
současně příchodem dvou lektorek nových, a proto se toto období 
neslo ve znamení zaučování. 
 
Samotné besedy se zaměřovaly především 
na drogová témata a celkově byly besedy 
orientovány spíše na starší žáky. 

 
 
III. čtvrtletí 
V období letních prázdnin 2009 se Primární prevence Phénix připravovala na další 
školní rok. Jejím cílem bylo stvořit pro školy zajímavější 
a širší nabídku programů specifické primární prevence.  
 

Tato nová nabídka obsahovala 
kromě programů zaměřených 
na problematiku mezilidských 
vztahů (zde byly novinkou 
témata rasismus a asertivní odmítání) a drogovou 
problematiku, také programy týkající se poruch příjmů 

potravy, které byly určeny žákům na II. stupni ZŠ 
a žákům SŠ. 
 
V personální rovině došlo k obnovení lektorů, 
kterými se staly Dita Šmídová Hejníková, 
Soc.ped. a Bc. Tereza Grametbauerová a 
změně realizátora, kterým se stala Bc. Tereza 
Grametbauerová. 
 
 
 



 
IV. čtvrtletí 
Měsíc říjen znamenal odstartování další spolupráce se 
základními a středními školami našeho regionu. Jelikož 
byla nabídka Primární prevence Phénix viditelně 
rozšířena, školy měly velkou možnost výběru. Mezi 
nejčastěji objednávané patřily besedy s tématikou 
drogové problematiky, šikany a rasismu  a to pro 
II.stupeň ZŠ a SŠ. Dále pak pro I.stupeň ZŠ byly 
nejaktuálnější besedy na téma šikana, kouření a vztah 
člověka k sobě samému. 
 
 
 

 
Na rozdíl od minulých let jsme zaznamenali mírný pokles 
zájmu o témata drog, oproti tomu vzrostl zájem o témata 
vztah člověka k člověku.  
 
 
 
 

 
 
Personální složení týmu v p římé práci 
 
Bc. Júsuf Traore, DiS. – lektor, realizátor (do 30.6.)   úvazek 0,5 
Bc. Tereza Grametbauerová – lektorka, realizátorka (od 1.7.) úvazek 0,7 
Dita Hejníková Šmídová, Soc. Ped. – lektorka (od 1.4.)  úvazek 0,3 
Jitka Pešková, DiS. – lektorka (do 31.3.)    úvazek 0,3 
Mgr. Jana Marková - lektorka (do 31.3.)     úvazek 0,3 
 
Kdo financoval naši práci 
 
Jihočeský kraj      280 000 
Vlastní zdroje      113 100 
Město Prachatice      40 022 
MŠMT        30 000 
 
 
Phénix v číslech 
 
Počet škol      22 
Počet besed     158 (55 čtyřhodinových, 103 dvouhodinových) 
Počet žáků     3 260 
 
 
 

 



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

       COOLna 

Realizátor:   Bc. Júsuf Traore, DiS. 
Adresa:   Zlatá stezka 145, Prachatice 383 01 
Mail:   coolna@portusprachatice 
Telefon:   722 928 192 
Web:    www.portusprachatice.cz 
Moje motto:   
Vidíme, když se ostatní ani nedívají…     
      

 
 
 
Co je COOLna? 
COOLna je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle zákona 108/2006 Sb., které 
nabízí sociální služby dětem a mládeži ve věku od 15 do 26 let. Stejně jako 
předchozí nízkoprahové zařízení pro „mladší“ splňuje i COOLna potřebné standardy 
kvality sociálních služeb. Kromě standardní náplně nízkoprahového zařízení je 
snahou COOLny především nabídnout mladým lidem zajímavou a lákavou 
alternativu jejich mnohdy nebezpečnému způsobu trávení volného času v podobě 
atraktivní nabídky volnočasových aktivit. Odborně vzdělaní pracovníci ale zároveň 
individuálně pomáhají v případech, kdy sužuje mladého člověka nějaké to trápení…   
 
Co se nám povedlo? 
Díky faktu, že jsme COOLnu, jakožto úplně nové zařízení, otevřeli až v polovině roku 
2009, času na oslnivé úspěchy mnoho nebylo. Přesto už náš samotný vstup 
považujeme za velmi úspěšný. Ihned po otevření bran našeho zařízení, kterému 
předcházely dlouhé dny i noci příprav prostor nové COOLny, jsme měli prakticky 
neustále plno. 
 
Našim klientům jsme nabídli novou alternativu trávení volného času a nové pojetí 
odborné pomoci formou nenásilných a zábavných programů. 
  
Co jsme mohli ud ělat lépe? 
Bohužel se nám nepodařilo zajistit dostatečné a zcela vyhovující prostory pro činnost 
našeho rozsahu (koncem roku se však blýsklo na lepší časy ☺). 
 
V průběhu roku docházelo k výpadkům ve službě, a to především z důvodu nemocí 
či odborného vzdělávání. V příštím roce bychom rádi těmto výpadkům zamezili.   
 

 
 



Taková byla COOLna v roce 2009 

 
Oficiální otev ření COOLny 10.8. 2009 

 
Oficiálního otevření COOLny se účastnili kromě delegátů 
z nejrůznějších organizací  
Prachatic rovněž zástupci města 
Prachatice a Jihočeského 
krajského úřadu.  
 
 

 
 
III. čtvrtletí   
V období přípravné fáze se naše úsilí zaměřovalo 
především na přípravu zařízení (klub, konzultační 
místnost) z pohledu spíše technicko-materiálního. 
Kromě přípravy samotného prostředí, byly zajištěny 
volnočasové aktivizační prostředky, které napomáhají 
pracovníkům při navazování kontaktu s klienty. 
Zahájena mediální kampaň směrem k široké a odborné 
veřejnosti. 
 

Díky předchozí mediální kampani nemělo 
zařízení již od počátku svého působení „nouzi 
o klienty“. Pracovníci se zaměřili na rozvoj 
počátečních vztahů s klienty, především díky 
volnočasovým aktivitám, které v prvním 
měsíci fungování velmi výrazně převyšovaly 
počet ostatních výkonů sociální služby. Dále 
byl započat monitoring zájmu konkrétních 
klientů o další směr celého zařízení (možnost 
připomínek, možnost spolupodílet se na 
aktivitách zařízení, anketa). 

 
Připravujeme pravidelný program pro klienty, jehož pilíři 
jsou turnaj „CC“ – COOLna Cup, filmová odpoledne a 
téma týdne, které se zabývá aktuální otázkou klientů. 
Dále se pracuje na rozvíjení vztahů s klienty. Začíná 
zájem o individuální poradenství. Někteří z klientů 
přicházejí se svými kamarády, kteří potřebují pomoc 
v námi nabízených směrech poradenství.    
 
 
 
 
 
 



IV. čtvrtletí  
Ačkoli jsme se v tomto období chtěli zaměřit na postupný přechod z primárně 
volnočasové nabídky na nabídku především odborných sociálních služeb, opak se 
stal skutečností. Naše zařízení začala navštěvovat především rómská klientela, která 
v rámci svých práv v zařízení využívala pouze volnočasové aktivity. 
 
Dle předpokladu byl realizován v měsíci říjnu první 
pravidelný tématický program, který měl odrážet potřeby 
a zájem klientů. V průběhu listopadu jsme uspěli ve 
výběrovém řízení o městské prostory, které jsou 
situovány do míst nejfrekventovanějšího místa, kde se 
scházejí mladí lidé pod „otevřeným nebem“. 
 
Poslední měsíc byl především ve znamení příprav 
nových prostor a zapojování klientů do „budování“ nové COOLny. Klientům byly stále 
k dispozici veškeré poskytované služby a to jak volnočasové, tak odborně 
poradenské.. 
 
 
 
 
 
Personální složení týmu v p římé práci 
 
Bc. Júsuf Traore, DiS. – kon. pracovník, realizátor  úvazek 0,7 
Hana Vávrová – pracovnice v soc. službách    úvazek 0,2 (od 1.7.) 
 
Kdo financoval naši práci 
 
Individuální projekt  
OP LZZ        334 718 
      
COOLna v číslech 
 
Počet uživatelů služeb       56 
Počet kontaktů       277 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jednorázové akce 
o.s. Portus Prachatice 

 
 
Dancemania 2009 (akce byla pořádána ve spolupráci s Bc. Mirkou Machovou) 

Taneční soutěž, na které se představilo téměř 
200 tanečníků z celé ČR. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Brusle 2009 (akce byla pořádána ve spolupráci s Městem Prachatice) 
Zábavně-sportovní akce plná bruslení, dobré nálady a skvělých cen pro děti školou 
povinné. 
 
 
 
 
Najde Portus Supertalent? (akce byla pořádána ve spolupráci s Městem 
Prachatice) 

První ročník hledání prachatického 
supertalentu, jehož hlavní část se 
odehrála v sále Národního domu za 
účasti téměř 250 diváků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Evropský den bez aut (akce byla pořádána ve spolupráci s Městem Prachatice) 
Mezinárodní den bez aut pořádaný především pro žáky základních škol v rámci 
ochrany životního prostředí. 
 
 
 
Hezky česky za kope čky 

 
Poznávací akce, v jejímž rámci měli prachatické děti 
možnost přivítat u nás své německé kamarády a na 
oplátku pak jet za nimi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portus si pozval Ježíška i Santu…  

Rozlučka s koncem roku pořádaná pro kohokoli, kdo měl chuť 
potkat Ježíška i Santu… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podporují nás… 

 

Helena Toncarová 

Bc. Júsuf Traore, DiS. 

Martin Záhořík 

Michaela Traore, DiS. 

Onyx WOOD, s. r. o. 

Mgr. Dagmar Randáková 
 
 

Děkujeme 
 



Výkaz zisku a ztrát  ( k 31.12.2009, v celých tisících) – ve zjednodušeném rozsahu 
A. NÁKLADY 
 

Spotřeba materiálu 194 
Spotřeba energie 36 
Opravy a udržování 4 
Cestovné  38 
Ostatní služby 186 
Mzdové náklady 1300 
Zákonné sociální pojištění 390 
Ostatní sociální pojištění 5 
Ostatní sociální náklady 1 
Jiné ostatní náklady 6 
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 
  
Náklady celkem 2160 

 
B. VÝNOSY 
 
 

Tržby za vlastní výrobky 1 
Tržby z prodeje služeb 113 
Zúčtování fondů 9 
Jiné ostatní výnosy 40 
Přijeté členské příspěvky 1 
Provozní dotace 2227 
  
Výnosy celkem 2391 

 
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

      Rozdíl ( výnosy – náklady)          231  
 
Rozvaha ( k 31.12.2009, v celých tisících) – ve zjednodušeném rozsahu 
AKTIVA 
 
 Stav k 1.dni 

účetního období 
Stav k poslednímu 

dni 
A. dlouhodobý majetek celkem 0 0 
B. krátkodobý majetek celkem 100 508 
   
AKTIVA CELKEM 100 508 
PASIVA 
 
 Stav k 1.dni 

účetního období 
Stav k poslednímu 

dni 
A. vlastní zdroje celkem 12 243 
B. cizí zdroje celkem 88 265 
   
PASIVA CELKEM 100 508 



 
 
 
 
 
 


