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Jsme Portus Prachatice, o.p.s.:Jsme Portus Prachatice, o.p.s.:

Členem:Členem:

   Nestátní nezisková organizace, která již patnáct let pracuje s rodinami a dětmi z Prachatic a okolí.

   Klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v ČB.

   Asociace poskytovatelů sociálních služeb,

   Asociace nestátních organizací,

   Asociace poskytovatelů krizové pomoci,

   Sítě pro rodinu,

   České asociace streetwork,

   Digikoalice.

ČLENSKÉ 

ZAŘÍZ
ENÍ



Napsali o násNapsali o nás 2020<

Zpravodaj Ministerstva práce a sociálních věcíZpravodaj Ministerstva práce a sociálních věcí

Nezisková organizace Portus Prachatice, o.p.s. se více než 15 let věnuje komplexní práci s rodinou jako 
celkem, prostřednictvím unikátně propojených sociálních (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
a Krizová pomoc) a doprovodných služeb (Rodinné centrum, dětské skupiny, dětský klub, primární 
prevence a vzdělávání) a to nejen v Prachaticích. Sociální služby mají regionální charakter (především na 
ORP Prachatice), nabídka vzdělávání a primární prevence se týká téměř celé ČR (i díky distančním formám 
práce). V primární prevenci se více než 7 let specializují na problematiku kyberkriminality – ve školách 
realizují programy certifikované všeobecné a selektivní primární prevence, ale také vzdělávají pedagogy 
a sociální pracovníky v akreditovaných kurzech ze strany MPSV a MŠMT a v neposlední řadě se věnují 
rodičům prostřednictvím cílených seminářů.

Zpravodaj Asociace poskytovatelů sociálních služebZpravodaj Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Nezisková organizace PORTUS PRACHATICE poskytuje sociální a doprovodné služby především dětem 
a rodinám. V první i druhé vlně pandemie covid-19 se starala v dětských skupinách o malé děti nejen 
zdravotníků. Ve druhé vlně dokonce hlídají více dětí než v té první, protože strach z onemocnění převálcoval 
potřebu rodičů pracovat. Svojí parketu si vedení organizace také našlo ve výrobě ochranných štítů pro 
pracovníky nemocnic i sociálních služeb. Po Jihočeském kraji jich pracovníci organizace distribuovali téměř 
1 190. Přitom stále poskytují sociální služby. V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež koordinují on-
line vzdělávání pro děti ze základních škol. Dětem, které to potřebují, také půjčují notebooky. Sociální 
služba jede také na plno v krizovém centru a sociální pracovníci jsou také v terénu, například se podíleli na 
potravinové sbírce. 



   Od března jsme koordinovali výrobu ochranných štítů - v prostorách Rodinného centra se nejen tiskly 
na 3D tiskárnách, ale zároveň se svážely od dalších dobrovolníků, montovaly a poté rozvážely všude, 
kde bylo zapotřebí (nemocnice, sociální zařízení, školy, obchody). Do konce roku jsme rozvezli více než 
1200 ochranných štítů.

   Od dubna jsme přešli s našim vzděláváním v oblasti prevence kyberkriminality do on-line prostoru - 
vyškolili jsme 541 pedagogů, 507 rodičů a 164 sociálních pracovníků.

   V červnu jsme uspořádali naše již tradiční závody odrážedel s názvem Mini GP s rekordním počtem lidí.

   V záři jsme otevřeli nový dětský klub Volyňka.

   Po celý rok byly naše tři dětské skupiny plně k dispozici nejen zdravotníkům, ale všem rodičům - 
pečovaly celkem o 67 předškolních dětí.

   Klub I.P. byl v kontaktu s 63 dětmi a mladým dospělými v nepříznivé životní situaci, proběhlo 1137 
kontaktů, které byly z velké části zaměřené na pomoc s on-line výukou.

   Krizové centrum podpořilo v obtížné životní situaci 187 klientů, proběhlo 313 kontaktů.

   Během léta jsme uspořádali 17 příměstských táborů pro více než 300 dětí.

   Rodičovský program Semafor si našel způsoby, jak aktivně pomáhat 49 rodinám v oblasti MAS 
Blanský les – Netolicko. Ve spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje, z.s. jsme poskytovali 
kontinuální potravinovou a materiální pomoc.

Co jsme dělali během korona krize:Co jsme dělali během korona krize: 2020<



Doplňková činnostDoplňková činnost

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

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

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

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

   Předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání.

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

   Další činnosti a služby podporující poslání společnosti.

   Osvětová činnost.

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

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

   Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Druh obecně prospěšných služeb:Druh obecně prospěšných služeb: 2020<

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

NAŠE POSLÁNÍ NAŠE VIZENAŠE POSLÁNÍ NAŠE VIZE
Jsme dynamická jihočeská nezisková organizace.

Poskytujeme kvalitní sociální, výchovně-vzdělávací a komunitní služby.

Jsme profesionálové.

Každý je pro nás osobnost.

Pomáháme v rozvoji.

Ctíme lidské hodnoty.

Máme tradici.

Jsme Portus!



Úplný seznam zaměstnanců organizace (plné i zkrácené úvazky, DPP, DPČ):Úplný seznam zaměstnanců organizace (plné i zkrácené úvazky, DPP, DPČ):

Bc. Hana Bártová, DiS. Miroslav Bednár, Mgr. Monika Bělohlávková, Ivana Blašková, Mgr. Kateřina 
Borovková, DiS.,Mgr. Iva Bukačová, Kateřina Bursová, Václav Čech, Petruška Čeloudová, Drahoslava Danielová, 
Bc. Michal Domian, Tomáš Dryje, Ilona Dryjová, Jiří Dvořák, Blanka Dvořáková, Eva Dvořáková, Jan Ferenčík, 
Lenka Ferenčíková, Mgr. Jana Fleischmannová, Mgr. Jiří Galdia, Mgr. Silvie Galdia, Eva Galdiová, Michaela 
Geierová, DiS., Mgr. Michaela Hájková, Daniel Háva, Ing. Kateřina Hávová, Mgr. Jan Holub, Ing. Luděk 
Holý, Štěpánka Honsová, Anna Hošková, Bc. Matyáš Hric, Veronika Ilková, Ing. Silvie Janošťáková, Gabriela 
Jeřábková, Mgr. Irena Kačerová, Mgr. Květa Kadlecová, doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D., Zlata Knetlová, 
Věra Kobsová, Lenka Kovačiková, Petra Králová, Mgr. et Bc. Dita Kremlová, Mgr. Vojtěch Krninský, Michal 
Ksandr, DiS., Mgr. Tereza Ksandrová, Kateřina Kulhánková, Roman Lebeda, Petra Ledrerová, Jana Liščáková, 
Jana Máčlová, PhDr. Lenka Motlová, Ph.D., Miroslav Mráz, Bc. Mirka Mrázová, Bc. Veronika Mrázová, 
Denisa Muchlová, Šárka Pecková, Mgr. Zuzana Pelikánová, DiS., Aneta Pencová, MgA. Jakub Pizinger, 
Lucie Pokorná, Mgr. Erika Postlová, Bc. Tereza Pravdová, Mgr. et Bc. Petra Půbalová, Zuzana Raušerová, 
Zdena Rýparová, Zuzana Rýparová, Patrik Sejk, Petra Schönbauerová, František Sklář, David Skoba, Nikola 
Smolená, Iva Smutková, Mgr. Eliška Strouhalová, Karla Sukdolová, Bc. Markéta Šestáková, Ing. Petr Šmíd, DiS., 
Ing. Michaela Šmídová, Ing. Vendula Šmídová, Eva Švehlová, Jana Tíková, Lenka Traxlerová, Mgr. Lenka 
Turková, Simona Urbanová, Dagmar Vymětalová, Aneta Zlámalová, Michaela Žižková

ZAKLADATELÉ: 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:Úplný seznam všech, kdo organizaci finančně podpořili:

Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost | ESPI WIRING S.R.O. | ČEPS | Fórum dárců | MAS 
Šumavsko | MAS Blanský les - Netolicko | Ministerstvo práce a sociálních věcí | Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy | Jihočeský kraj | Nadace ČEZ | Nadace Divoké husy | Nadace J&T | Nadace Open Society 
Fund Praha | Nadace rozvoje občanské společnosti | Městys Lhenice | Město Netolice | Město Prachatice 
| Město Vimperk | Město Volary | Global Trading, s.r.o. | Elkotex | ŠTOLKA-STAVKO, s.r.o. | Qpharma s.r.o.

DěkujemeDěkujeme 2020<



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. První tři měsíce roku 2020 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 
a individuální konzultace v oblasti logopedie. Pro pracující rodiče byl otevřen každý den coworking 
s hlídáním dětí. 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 
Rodiče nebo jiné pečující osoby o děti do 6 let, u příměstských táborů děti do 15 let

VEDOUCÍ SLUŽBYVEDOUCÍ SLUŽBY 
Mgr. Tereza Ksandrová – realizátor

Rodinné centrum SluníčkoRodinné centrum Sluníčko 2020<



Dětské skupiny jsou specifické zařízení péče o děti od 1 roku do 6 let. V roce 2020 jsme provozovali dvě 
dětské skupiny Portusáček v Prachaticích, každou s kapacitou 12 dětí. Za finanční pomoci MAS Šumavsko 
jsme provozovali třetí dětskou skupinu Kaštánek v obci Lažiště s kapacitou 8 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. Dětem jsme během celého roku budovali v Prachaticích 
nové venkovní hřiště.

VEDOUCÍ SLUŽBYVEDOUCÍ SLUŽBY 
Petra Ledrerová – vedoucí DS Portusáček a Portusáček 2 
Bc. Mirka Mrázová  – vedoucí DS Kaštánek

Dětské skupinyDětské skupiny 2020<



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.

Důležitou součástí je 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.

CÍLOVÁ SKUPINACÍLOVÁ SKUPINA 
Žáci a studenti jihočeských škol, pedagogové, sociální pracovníci a veřejnost (především rodiče)

VEDOUCÍ SLUŽBYVEDOUCÍ SLUŽBY 
Ing. Petr Šmíd, DiS. – odborný garant, realizátor vzdělávání dospělých 
Bc. Tereza Pravdová – realizátor primární prevence pro žáky

Primární prevence PhénixPrimární prevence Phénix 2020<



NZDM Klub I.P. je ambulantní sociální služba pro děti a mládež od 6 do 20 let z Prachatic a okolí, která 
poskytuje podporu, pomoc a společné hledání řešení nepříznivých životních situací. Nabízíme otevřený 
prostor pro seberozvoj a podporujeme v aktivním řešení nepříznivé životní situace. Služba je bezplatná 
a anonymní.

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.NZDM Klub I.P. 2020<



Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem poskytuje odbornou psychosociální pomoc osobám 
v krizové životní situaci. Pomoc přispívá k tomu, aby krize nevedla k vyčlenění z běžného života. Krizové 
centrum může navštívit kdokoli starší šesti let. Pomoc je realizována formou ambulantní a to bezplatně. 
Působnost Krizového centra je regionální.

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 centrumKrizové centrum 2020<



   Léto s Portusem - od 1. 7. 2020 a 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 podporuje 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.

   Dětský klub Volyňka - od září 2020 provozujeme ve Volyni s podporou MAS Šumavsko dětský klub.

   Počítačoví domorodci versus přistěhovalci - od 1. 10. 2020 realizujeme díky podpoře z Fondů EHP 
a Norska projekt zaměřený na zvýšení mediální gramotnosti.

   Šumavsko v síti - od 1. 11. 2020 realizujeme z operačního programu Zaměstnanost a MAS Šumavsko 
projekt zaměřený na nelátkové závislosti se zaměřením na závislost na technologiích.

   Dětská skupina Kaštánek - od září 2019 provozujerme v Lažišti s podporou MAS Šumavsko třetí 
dětskou skupinu.

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Zaměstnanost
Evropský sociální fond

EVROPSKÁ UNIE

OP Zaměstnanost
Evropský sociální fond

EUROPEAN UNION

Operational Programme Employment
European Social Fund
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EVROPSKÁ UNIE

Operační program Životní prostředí
Evropský fond pro regionální rozvoj
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OP Životní prostředí
Evropský fond pro regionální rozvoj

EUROPEAN UNION

Operational Programme Environment
European Regional Development Fund
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Projekty podpořené ESF a OSFProjekty podpořené ESF a OSF 2020<



ROZVAHA  ROZVAHA  
v plném rozsahu (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2020



Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). 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 začíná uklidňovat, zdá se, že negativní vliv této pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce 
je velmi vážný. Protože se situace neustále vyvíjí, pro vedení organizace není v současné době možné spolehlivě 
kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na společnost. Očekáváme, že tato ekonomická krize se promítne 
do rozpočtu organizace až v následujících letech. 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 2021.

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. Vzhledem k tomu, jak v roce 2020 stát podporoval znevýhodněné subjekty kompenzačními 
bonusy, výsledek hospodaření státního rozpočtu dosáhl rekordního schodku 367,4 mld. Kč. Z toho důvodu vedení 
organizace předpokládá, že v následujících letech bude omezen státní rozpočet a veřejné zdroje, na kterých 
jsou naše služby závislé. 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. Veškeré tyto 
aktivity jsou od loňského roku buď částečně, nebo zcela omezeny. Část svých aktivit společnost přesunula do online 
prostoru, týká se to hlavně programů primární prevence.

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

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. Doufáme, že vzhledem k ustupující pandemii 
v České republice, začne brzy organizace vykonávat a poskytovat veškeré své činnosti.

Vyhodnocení COVIDVyhodnocení COVID 2020<
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Datum zápisu:
Spisová značka:

Sídlo:
Identifikační číslo:

Právní forma:
Číslo účtu:

Datová schránka:
Mobil:

Mail:

18. ledna 2014
O 340 vedená u Krajského soudu  
v Českých Budějovicích
Velké náměstí 14, Prachatice I, 383 01
639 13 381
Obecně prospěšná společnost
19-4334970267/0100
ctteh96
722 928 192
portus@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz  portusprachatice

Krizové centrum – Centrum Pomoci rodině a dětem 
T: 736 213 002 
M: krizac@portusprachatice.cz 
www.portusprachatice.cz/krizovecentrum

NZDM Klub I.P. 
T: 723 206 051 
M: klubip@portusprachatice.cz 
www.portusprachatice.cz/klubip

PP Phénix 
T: 722 049 751 
M: phenix@portusprachatice.cz 
www.portusprachatice.cz/phenix

RC Sluníčko 
T: 722 638 880 
M: slunicko@portusprachatice.cz 
www.portusprachatice.cz/slunicko

DS Portusáček a Portusáček 2 
T: 702 734 022 
M: portusacek@portusprachatice.cz 
www.portusprachatice.cz/slunicko

DS Kaštánek 
T: 739 117 523 
M: kastanek.mrazova@portusprachatice.cz 
www.portusprachatice.cz/kastanek 

KONTAKTYKONTAKTY 2020<

Portus Prachatice, o.p.s.

http://www.facebook.com/portusprachatice



