
 

 

 

 

 

I. čtvrtletní zpráva 
(leden – březen 2014) 

NZDM Céčko  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

NZDM Céčko 

Velké náměstí 14 
383 01 PRACHATICE 

mail: cecko@portusprachatice.cz  
realizátorka:  Bc. Silvie Spurná 

Ve snaze zajistit další financování sociálních služeb se NZDM Céčko podílelo na 

tvorbě komplexní žádosti do Norských fondů v rámci fondu pro nestatní neziskové 

organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží. 

Lednový zimní měsíc bez sněhu byl v NZDM Céčko pojat zábavně, sportovně, 

soutěžně s upomenutím důležitých oslav a tradic. Uživatelé služeb porovnali své síly 

ve sportovní olympiádě plné individuálních i týmových soutěžních disciplín. Po 

dlouhých společných přípravách, týmové práci, dřině a fyzické námaze se s využitím 

vlastních organizačních schopností každého dítěte realizovala velká taneční soutěž 

Star dance – když naše hvězdy tančí, kde se soutěžilo v tanečních disciplínách 

jednotlivců a skupin s vlastní choreografií. Všechna vystoupení vykazovala 

výjimečnou snahu a kreativitu.  

Karnevalový únor ve spojení s láskou nabídl množství rozličných sportovních  

a tvořivých aktivit jako výrobu magnetek, valentýnek a pečení dobrot. Společně se 

také připravoval karneval plný soutěžních disciplín a zábavy. Únorem skončil na 

určitý čas terén, tedy aktivity venku s pracovnicemi NZDM Céčko mimo centrum 

Prachatic. 

S příchodem jara, v březnu, přichází k životu nejen příroda, ale i téma změn  

- Dospívání a Já. K tomuto tématu patří nejen poznání a přijetí sebe sama 

s důrazem na tělesné, duševní a sociální změny, ale i gender témata a stimulace 

zdravého sebevědomí, proto jsme Dobíjeli baterky výměnou komplimentů. 

Společnými silami jsme vytvořili koláž Rozdílnosti muže a ženy, kde jsou 

znázorněny všechny tělesné odlišnosti mezi nimi. Také jsme vypsali vlastnosti, které 

děti často spatřují jako typické pro dané pohlaví. Informační blok byl završen 

anketou, Známe své tělo? V rámci kreativity a ekologického přístupu jsme 

zpracovali množství vyprodukovaného papíru v krásné nové archy ručního papíru 

různých odstínů.  

V březnu začalo NZDM Céčko nabízet pravidelný Konzultační den, jehož hlavní 

náplní nejsou volnočasové aktivity, ale přímá individuální či skupinová práce 

s uživateli služby zaměřená na jejich plány, potřeby, informace, podporu a pomoc 

v situacích, kdy si sami nevědí rady. 
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V rámci vzdělávání a zvýšení kvalifikace absolvovala realizátorka NZDM, Bc. Silvie 

Spurná, v prvním čtvrtletí Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách u 

společnosti Employment Service, a.s. a Celoživotní vzdělávání sociálních 

pracovníků u stejnojmenné společnosti. Bc. Lucie Šlossarová, DiS. změnila po 

letech práce v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež svůj směr k ryze 

preventivním tématům. Stala se tak posilou Primární prevence Phénix, které stejně 

jako NZDM zřizuje Portus Prachatice, o.p.s 

 

1. čtvrtletí NZDM Céčko v číslech  

Uživatelé služeb: 87 

Počet kontaktů: 515 

Počet prvokontaktů: 12 

Počet provozních dnů: 36 

Celkový počet poskytnutých služeb: 1304 

Nejvíce využívané služby:  

 Volnočasové aktivity: 680 

 Kontaktní práce: 240 

 Pobyt v zařízení: 189 

 Informační servis: 75 

 Doučování: 17 

 

Pracovní tým 

Bc. Silvie Spurná 

- realizátorka a kontaktní pracovnice (0,5 úvazku)  

Bc. Lucie Šlossarová, DiS. 

- kontaktní pracovnice (0,4 úvazku) do 31. 1. 2014 

Bc. Monika Levá  

- kontaktní pracovnice (0,6 úvazku) od 1. 11. 2014 



 

 

...a co dál? 

V roce 2014 se bude NZDM Céčko ubírat k naplňování svých dlouhodobých cílů 

zvyšování kvality poskytovaných služeb a zvýšení atraktivity svých prostor. Jednou 

z priorit NZDM je zajistit dostatečné financování, které napomůže nejen službu 

udržet, ale i rozvíjet směrem k potřebám uživatelů služeb a občanům žijících na 

území Prachatic. 

 

 

za tým NZDM Céčko  

Bc. Silvie Spurná 

realizátorka  


