
 

 

 

 

 

 

 

IV. čtvrtletní zpráva 
( říjen - prosinec 2013) 
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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 

 

 

V tomto čtvrtletí Krizové centrum nadále pokračovalo ve své běžné činnosti a to v 

poskytování krizové intervence a poradenství lidem v obtížných a těžkých situacích, které 

nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Tradičně je toto období jedno z nejvytíženějších 

v celém roce, a to z důvodu opětovného zahájení školní docházky, ukončení doby prázdnin a 

volna a tudíž nástupu všedních povinností, které jsou náročné jak pro děti, tak i pro dospělé. 

Na základě iniciativy jedné z bývalých klientek KC se v listopadu uskutečnila v KC první 

skupinka pro lidi s osobními – duševními – problémy. KC má v plánu v těchto skupinkách 

v případě zájmu klientů pokračovat, jedná se o skupinky spíše podpůrného charakteru, plnící 

účel setkání, výměny zážitků, zkušeností, starostí a radostí a pro vzájemnou podporu všech 

zúčastněných. 

Pracovnice KC se v tomto období zúčastnili konference na téma „Sebevraždy všedního dne: 

Co my na to?“, dvoudenního semináře na téma: „Attachment v sociálně právní ochraně dětí“ 

a jednodenního semináře o kybešikaně pořádaného o.s. Portus Prachatice s názvem 

„Informační technologie aneb vlk v rouše beránčím?“. 

V tomto období dochází i k celkovému zhodnocení celého roku fungování KC. Od doby 

otevření KC pod o.s. Portus Prachatice (leden 2011) zaznamenáváme rok 2013 jako vůbec 

nejsilnější co se týče počtu klientů a kontaktů. Celkem bylo za tento rok tedy 703 kontaktů 

s celkem 198 klienty. Předchozí 2 roky se tato čísla pohybovala kolem 420 kontaktů a 120 

klientů za rok, z čehož plyne, že v roce 2013 tedy došlo k velkému nárůstu zájmu a potřebě 

využít služby Krizového centra.  
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4. čtvrtletí 2013 Krizového centra v číslech 

  

počet klientů: 72 

počet kontaktů: 156 

 

 

 

Pracovní tým: 

  

Mgr. Hana Modlitbová – realizátorka, terapeut    (0,5 úvazku) 
Bc. Zlata Michňová –odborný poradce     (0,4 úvazku) 
 

 

..a co dál... 

Každoročně v tomto období vyhlížíme do dalšího roku s nadějí přidělení finančních 

prostředků na naši činnost a tím udržení nabídky služeb KC a možnosti tak dál pokračovat 

v podpoře těch, kteří naši pomoc potřebují. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Modlitbová 

realizátorka   

 


