
 

 

 

 

IV. čtvrtletní zpráva 
(říjen – prosinec 2013) 

NZDM COOLna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NZDM COOLna 

Velké náměstí 14 
383 01 PRACHATICE 

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

Poslední měsíce roku 2013 byly jako vždy plny přímé kontaktní činnosti s uživateli 

služby, prohlubování informovanosti široké veřejnosti o systému služeb 

Nízkoprahových zařízení a hledání možností financování do dalších let. V rámci 

vyhlášených grantových výzev se NZDM COOLna zapojila do programů MPSV a 

MŠMT.  

Tématem měsíce října se staly Drogy a Já a to nejen z pohledu legislativy, 

v besedě Drogy a zase ty paragrafy, ale i praktického cvičení Poznej svého 

dealera, aneb co vše jsme schopni obětovat… Jedním z dílčích témat se stala 

média, informace a obraz, který skrz tento zdroj mládež získává, jak je zpracovává a 

zužitkuje ve svém životě. Dané téma bylo v počátku následujícího měsíce završeno 

besedou s odborníkem z řad Policie ČR z projektu Ministerstva vnitra Vidím, slyším, 

nemlčím. Por. Bc.  Martina Joklová poskytla tak účastníkům besedy informace o 

činnosti a působnosti Policie ČR v oblasti prevence a potírání drogové kriminality 

nejen na území Prachaticka. Zájemci tak získali povědomí o rizicích a důsledcích 

zapojení se do nelegálního obchodu s drogami, také informace v ohledu nebezpečí 

vyplývajícího z protizákonné činnosti výroby a šíření omamných a psychotropních 

látek. 

V listopadu se NZDM COOLna účastnila projektu pracovní skupiny Jihočeských 

Nízkoprahových zařízení pro děti mládež – „Nízkoprahy – včera – dnes – zítra“, 

kdy v rámci Putovní výstavy odhalila v prostorách Městské knihovny města 

Prachatice fotografické prezentace Jihočeských NZDM spolu s příklady z přímé 

práce s uživateli služby. Jedním z cílů výstavy bylo zvýšení povědomí a 

informovanosti veřejnosti o činnostech Nízkoprahových zařízení.  

Listopadový měsíc byl tematicky spojen s riziky sexuálního života v cyklu aktivit 

SEX a Já. Dílčí, mnohdy kontroverzní a citlivá témata jako Obchod s bílým masem, 

Kněžky lásky, aneb láska na prodej a Život není černobílý, navazovala a 

rozšiřovala základní témata, jež byla prezentována v předcházejících měsících. 

Prosinec byl věnován rizikům spojeným s užíváním alkoholu v tématu Alkohol a Já. 

Téma bylo zcela záměrně ponecháno na přelom svátků a oslav Nového roku, kdy je 

všeobecně vyšší riziko zneužívání alkoholických nápojů. Uživatelé služeb tak měli 

možnost zopakovat si zásady všeobecné 1. pomoci a pomoci při nadměrném užití 

alkoholu, také fakta spojená s Alkoholismem.   
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Z pracovního týmu NZDM COOLna odešel Ing. Petr Šmíd, oblíbený a skvělý 

pracovník. V rámci výběrového řízení NZDM rozšířil stávající tým Bc. Ondřej Nový 

s bohatou praxí terénního kontaktního pracovníka. 

 

4. čtvrtletí NZDM COOLna v číslech  

Počet kontaktů: 112 

Uživatelé služeb: 46 

Počet prvokontaktů: 29 

Celkový počet poskytnutých služeb: 342 

Nejvíce využívané služby:  

Volnočasové aktivity: 55 

 Kontaktní práce: 87 

 Informační servis: 44 

Pracovní tým 
 
Bc. Silvie Spurná 

- realizátorka a kontaktní pracovnice (0,5 úvazku)  

Ing. Petr Šmíd 

- jiný odborný pracovník v sociálních službách (0, 3 úvazku) do 31. 10. 2013 

Bc. Ondřej Nový  

- kontaktní pracovník (0,6 úvazku) od 1. 11. 2013 

..a co dál? 

NZDM COOLna se v následujícím roce 2014 zaměří na zvyšování odbornosti 

pracovníků, zvyšování kvality poskytovaných služeb, možnosti dalšího financování a 

prohlubování spolupráce ve vyloučených lokalitách města Prachatice. 

Za tým NZDM COOLna Bc. Silvie Spurná 

realizátorka 


