
 

 

 

 

 

 

 

I. čtvrtletní zpráva 
(leden - březen 2014) 

Krizové centrum – 

Centrum pomoci rodině a  
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Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem 
Velké náměstí 14 

383 01 PRACHATICE 
mail: krizac@portusprachatice.cz  

realizátorka:  Mgr. Hana Modlitbová 

 

 

Začátkem roku 2014 došlo v Krizovém centru (dále KC) k personální změně. Na konci ledna 

u nás ukončila pracovní poměr Mgr. Zlata Michňová, místo ní od 1. února nastoupila PhDr. 

Petra Fraško Burkhardová, vzděláním klinická psycholožka, na zkrácený úvazek 0,2. Tím 

dochází opět ke zkvalitnění a větší profesionalitě našich služeb. 

V poslední čtvrtletní zprávě jsme zmiňovali první setkání skupinky dospělých s duševním 

onemocněním v KC, začátkem února byla tato skupinka „předána“ pracovnici Fokus České 

Budějovice, který zřizuje v tomto roce svou pobočku v Prachaticích.  

Činnost Krizového centra se rozšířila o odborné služby pro pěstouny. Získali jsme na tento 

rok grant Nadace Terezy Maxové dětem, v rámci kterého KC nabízí pěstounským rodinám – 

dospělým i dětem – poradenství a terapie, navíc taktéž skupinová setkávání. 

Nicméně vedle výše zmíněného KC pokračuje standardně ve své činnosti a to poskytování 

krizové intervence, poradenství, motivačního tréninku, nácviku komunikačních a sociálních 

dovedností a terapii pro všechny, kteří hledají pomoc ve svých osobních problémech. 

Pokračuje trend minulých let a nejvíce řešenými problémy jsou v KC: 

- výchovné problémy s dětmi – komunikace s dětmi, vztahy v rodině, respekt vůči 

rodičům, řešení problémů 

- osobní problémy – sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, psychické problémy 

- problémy související s rozvodem – konflikty mezi rodiči, komunikace, vztah dětem 

k rodičům, střídavá péče 
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1. čtvrtletí 2014 Krizového centra v číslech 

  

počet klientů: 67 

počet kontaktů: 168 

 

 

Pracovní tým: 

  

Mgr. Hana Modlitbová – realizátorka, terapeut    (0,6 úvazku) 
Bc. Zlata Michňová – odborný poradce – do konce ledna   (0,4 úvazku) 
PhDr. Petra Fraško Burkhardová – psycholog – od začátku února  (0,2 úvazku) 
 

 

..a co dál... 

I nadále se Krizové centrum snaží zajistit profesionální a odborné služby pro všechny, kteří 

potřebují odbornou pomoc a podporu při řešení svých problémů. Nezbytné proto je ale 

zajištění financování takových služeb, což je charakteristické pro počáteční měsíce každého 

roku a i tentokrát doufáme, že nám to podaří. 

 

 

Mgr. Hana Modlitbová 

realizátorka   

 


