
 

 

 

 

II. čtvrtletní zpráva 
(duben – červen 2014) 

NZDM COOLna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NZDM COOLna 
Velké náměstí 14 

383 01 PRACHATICE 
mail: coolna@portusprachatice.cz  

realizátorka:  Bc. Silvie Spurná 

 
 

V měsíci dubnu se předmětem našeho zájmu stal Vandalismus. Na toto téma jsme 

se podívali z různých úhlů pohledu. Řešili jsme rozdíly mezi uměním  

a vandalismem, zaměřili jsme se na projevy, motivy a smysl těchto činností. Zajímal 

nás názor uživatelů na školní vandalismus. Shlédli jsme ukázky vandalové činnosti 

na youtube a následně debatovali na toto téma. V dubnu také proběhl turnaj 

v kulečníku a šli jsme po stopách vandalismu do ulic města.  

 

Květen se stal měsícem tématu Alkohol a já. Uživatelé pomocí barev přenesli na 

papír proces, který jsme nazvali Od láhve ke kocovině. Vytvořili jsme prezentaci 

s názvem Alkohol zabiják v láhvi. Jejím obsahem byly mimo jiné i tematické otázky, 

na které se uživatelé snažili odpovědět. Probrali jsme svět médií a alkoholu. 

Závěrem tohoto měsíce byl kvíz plný bizarních otázek o historii lihovin, vztahu zvířat 

k alkoholu a podobných zajímavostí. Dále jsme uspořádali zábavu bez alkoholu 

(zábava nealko), kde každý dělal to, co ho na klubu nejvíc baví.  

 

Červen trochu navazoval na předchozí téma, ale tentokrát jsme se věnovali 

Drogám. Téma jsme rozšířili na pojem závislosti. S uživateli jsme v kruhu debatovali 

o různých závislostech, o jejich projevech, následcích, případné léčbě ale hlavně  

o prevenci. Uživatelé na těchto dílčích tématech pracovali samostatně. Připravili pro 

ostatní krátkou prezentaci, kterou poté předali ostatním. Prováděli jsme nácvik 

techniky ʺumím říct neʺ, prostřednictvím řeči těla a fonetických cvičení jsme si 

bránili svůj osobní prostor a komfortní zónu.  

 

NZDM COOLna se podílela na Rodinné taškařici v rámci Dne rodin. Tuto akci 

pořádá Město Prachatice ve spolupráci s neziskovými organizacemi a poskytovateli 

služeb pro rodiny s dětmi na území města Prachatice. Pracovníci NZDM COOLna se 

svojí kreativitou zapojili do zábavného odpoledne pro rodiny s dětmi v souvislosti se 

slavnostmi Zlaté solné Stezky. 

 

Členové týmu NZDM COOLna jsou stabilní a funkční základnou klubu. V průběhu 

daného čtvrtletí se v NZDM odehrávaly dvě vysokoškolské praxe, ve spolupráci 

Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. NZDM plně podporuje zájemce 

z řad dobrovolníků, kteří mají zájem věnovat svoji kreativitu a energii zařízení a 

uživatelům služeb. V rámci dobrovolnictví plně spolupracujeme s Dobrovolnickým 
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centrem Prachatice. Tým NZDM COOLna podstoupil jedno ze supervizních setkání. 

V rámci vzdělávání se Bc. Erika Švehlová účastnila semináře Kyberšikana a jiné 

nástrahy virtuálního světa, pořádáného Portus Prachtice, o.p.s. a Bc. Silvie Spurná 

odborné dvoudenní stáže v Klubu COOLNA, Oblastní charita Znojmo přes Českou 

asociace streetwork, o.s. 

 

 

2. čtvrtletí NZDM COOLna v číslech 

 

Počet kontaktů: 111 

Uživatelé služeb: 27  

Počet prvokontaktů: 15 

Celkový počet poskytnutých služeb: 241 

Nejvíce využívané služby: 

 Volnočasové aktivity: 91 

 Kontaktní práce: 82 

 Informační servis: 16 

 

Pracovní tým 

Bc. Silvie Spurná  

– realizátorka a kontaktní pracovnice   (0,5 úvazku)   

 

Bc. Erika Švehlová 

 – kontaktní pracovnice                                      (0,3 úvazku) 

 
…a co dál? 
V měsíci červenci a první týden v srpnu budou prostory NZDM COOLna uzavřeny 
z důvodu nutných administrativních činností a plánované rekonstrukce kontaktní 
místnosti, kanceláře a klubu. Pracovníci jsou uživatelům k dispozici na chatu 
facebooku každé pondělí od 13:00 – 15:00, kde si také mohou domluvit individuální 
schůzku. NZDM COOLnu postihuje změna a to ve snížení věkové hranice uživatelů 
služeb z 15 na 13 let. Nyní je tedy COOLna otevřena všem od 13 do 26 let. Tato 
změna odpovídá potřebám zájemců o službu i uživatelů služeb.  
 

Za tým NZDM 

Bc. Erika Švehlová (kontaktní pracovnice) 

Bc. Silvie Spurná (realizátorka) 


