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Slovo úvodem

Portus Prachatice má za sebou
deset let komplexní práce pro
rodiny na jihu Čech. Nevěnovali
jsme čas pompézním oslavám
tohoto výročí, protože v hledáčku našeho zájmu jsou malé
i velké děti, dospívající a dospělí, kteří často nevnímají název
organizace, ale práci mikrotýmů jednotlivých služeb, kam
přichází s problémem, hledat
oporu či radu nebo smysluplně
trávit volný čas a tak jsme čas
věnovali právě jim.
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Nestátní neziskové organizace
hrají při poskytování sociálních
služeb naprosto významnou
roli. Hlavním rysem neziskového sektoru je totiž různorodost
a silnou stránkou jejich flexibilita a schopnost pružně reagovat na poptávku a její změny. V hledáčku zájmu je vždy
klient a jeho potřeby. Takovou
neziskovkou je i Portus Prachatice, o. p. s. poskytující terénní
a ambulantní sociální služby dětem, mladým lidem a rodinám
nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci.

Rok 2016 byl rokem velmi náročným. Nesl se v duchu personálních změn, které se týkali jak pracovníků v přímé péči, tak vedoucích pozic v kontextu nejistot
neziskové organizace, která neustále balancuje s prostředky, které jsou z 95%
vázané na dotace ministerstev, Kraje a soukromých nadací.

Již mnoho let s obdivem sleduji nasazení zakladatelů Portus Prachatice, o. p. s.
a jejich kolegů prosadit své myšlenky a zájmy v prostředí a době, které neziskovému sektoru spíše nenahrávají. Nacházejí si vlastní cestu. Naučili se kombinovat
sociální služby a zároveň spolupracovat s dalšími institucemi, a to vždy v zájmu
klienta, nikoliv organizace samotné.

Organizace se celkově profesionalizovala – získali jsme několik certifikátů kvality, hlídání dětí v Rodinném centru jsme transformovali do profesionální dětské
skupiny, sloučili naše dva stávající nízkoprahy do jediného klubu, stali se členy
dalších střešních organizací, akreditovali nové vzdělávací programy pro pedagogy a mnoho dalšího.

V mnoha ohledech je Portus Prachatice výjimečný. Ve všech svých aktivitách neustupuje od podstaty věci, pro kterou vznikl, drží se svého poslání i vize. Vedle
kvalitních a ojedinělých sociálních služeb se zaměřuje i na činnosti vedoucí spíše
k hledání dalších zdrojů financování, vedení a odbornému rozvoji neziskové organizace. Ví, že chce-li být i nadále úspěšnou neziskovkou, musí držet krok.

Pomáhat druhým je krásný, ale velmi náročný cíl. Má své hranice, svá pravidla přesto vyžaduje velkou dávku odvahy, nadšení, optimismu a štěstí.

Rozhodně se v Portus Prachatice, o. p. s. daří udávat tempo v oblasti vzdělávání
zaměřeného na kyberkriminalitu. Troufám si říci, že právě v této oblasti patří
mezi špičku v České republice. Stejně tak rozvoj Rodinného centra Sluníčko nabral v posledních letech nebývalé grády. Odvaha sáhnout si takzvaně i pro velké
peníze prostřednictvím projektové činnosti odstartovala novou etapu organizace. Nemalé úspěchy při získávání financí prostřednictvím evropských dotačních
programů jsou dány i houževnatostí a nasazením zakladatelů dosáhnout svých
cílů.

Upřímně děkuji všem, kdo organizaci na cestě jakkoliv pomáhali, vážím si toho.
Ing. Petr Šmíd, DiS., ředitel Portus Prachatice, o. p. s.

Přeji PORTUSU PRACHATICE, o. p. s., aby byl i v roce 2017 místem, kde každý,
kdo potřebuje, našel pomoc i podporu. Zakladatelům a jejich kolegům pak přeji,
aby se jim dařilo být i nadále dynamickou jihočeskou neziskovkou mající své vize
a ctící lidské hodnoty.

vydal Portus Prachatice, o.p.s. v roce 2016
schválila Správní rada Portus Prachatice, o.p.s., dne 19. 5. 2017
texty tým Portus Prachatice, o. p. s.
fotografie tým pracovníků a přátel Portus Prachatice, o. p. s.
grafické zpracování, sazba Jan Ferenčík
tisk Jihočeská reklama, www.jihoceskareklama.cz

Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS., předsedkyně správní rady Portus Prachatice, o. p. s.
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KDO JSME?
Jsme Portus Prachatice.
Nestátní nezisková organizace, která již deset let pracuje s rodinami a
dětmi z Prachatic a okolí.
• Jsme „Místo přátelské rodině“ dle certifikátu Města Prachatice
• Jsme klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v ČB
• Jsme členy: - Asociace poskytovatelů sociálních služeb
- Asociace nestátních organizací
- Sítě mateřských center
- České asociace streetwork

• organizace vzdělávacích kurzů, přednášek, programů, seminářů,
konferencí apod. pro odbornou a laickou veřejnost
• předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání
• spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování činnosti v rozsahu vymezeném posláním společnosti
• další činnosti a služby podporující poslání společnosti
• osvětová činnost
• spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, dalšími obecně
prospěšnými organizacemi i jednotlivci a profesními organizacemi odborníků na regionální či krajské úrovni

NAŠE POSLÁNÍ
Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení
volného času a řešení obtížných životních situací.

Doplňková činnost
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• péče o dítě do tří let věku v denním režimu
• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

NAŠE VIZE
Jsme dynamická jihočeská nezisková organizace.
Poskytujeme kvalitní sociální, výchovně-vzdělávací a komunitní služby.
Jsme profesionálové.
Každý je pro nás osobnost.
Pomáháme v rozvoji.
Ctíme lidské hodnoty.
Máme tradici.
Jsme Portus!

SPOLUPRACUJEME
Spolupracujeme se širokou škálou
dalších fyzických i právnických osob.

Profesionalita
Opora
Rozvoj

Tradice
Um
Spolupráce

PÁR ČÍSEL
Víte, že v roce 2016 obecně prospěšná společnost Portus Prachatice:
• poskytla sociální služby 262 osobám,
• vyškolila v oblasti prevence kyberkriminality 451 pedagogů, 43
sociálních pracovníků a 288 rodičů,
• měla 21 zaměstnanců na 13 přepočtených průměrných úvazků,
• Sluníčko navštívilo celkem 254 rodin, počet návštěv 2128,
• Phénix navštívil 2177 žáků a studentů na 126 programech ve 20ti
školách v jižních Čechách,
• Klub I.P. pomohl 84 dětem a mladým dospělým v nepříznivé životní situaci, proběhlo 1210 kontaktů,
• Rodinka pomohla 22 rodinám, proběhlo 290 kontaktů,
• Krizové centrum navštívilo 156 klientů, proběhlo 410 kontaktů
• vynaložila na svou činnost 5,6 mil. Kč a přijala 5,76 mil. Kč z mnoha různých zdrojů,
• připravila 40 projektových žádostí s 70% úspěšností
• najezdila služebním autem 7270 kilometrů

CO DĚLÁME?
PODPORUJEME
Poskytujeme sociální služby pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v
oblasti prevence sociálního vyloučení, sociálně patologických jevů, rizikového chování, péče o děti a rodinu.
AKTIVIZUJEME
Organizujeme společenské, volnočasové, kulturní, sportovní a další
akce.

Druh obecně prospěšných služeb:
• poskytování sociálních služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálního vyloučení
• poskytování služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování a v
oblasti péče o děti a rodinu
• zajištění, podpora a organizace společenských, volnočasových,
kulturních, sportovních a jiných akcí přispívajících k všestrannému rozvoji osobnosti

VZDĚLÁVÁME
Pořádáme vzdělávací kurzy, přednášky, programy a semináře pro odborníky i laiky.
VYCHOVÁVÁME
Zabýváme se předškolní i mimoškolní výchovou a vzděláváním.
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ČERVENEC
Startujeme třetí ročník denních příměstských
táborů, které jsou napěchované zážitky a trvají
celé letní prázdniny.
KALENDÁRIUM

SRPEN
Projekt Tribuna restart - rekonstrukce tribuny, kterou
bezplatně provedli uživatelé Klubu I.P. ve spolupráci
se sprejerem Nerxem. Odchod dlouholeté realizátorky
Krizového centra Hanky Modlitbové.

LEDEN
Pokračujeme ve dvouletém grantu NROS - Včasná pomoc
dětem. Primární prevenci Phénix přebírá Hanka Kolingerová
a rozjíždí nově certifikovanou selektivní prevenci.
ÚNOR
Realizujeme velké množství akreditovaných
seminářů kyberkriminality pro pedagogy na
mnoha školách v České republice.

ZÁŘÍ
Druhý ročník Graffiti Jamu - kreativní
akce určené široké veřejnosti. Čtvrtý
ročník Mini GP Prachatice, závodu
odrážedel konaný pod záštitou
hejtmana Jihočeského kraje.

BŘEZEN
Stěhování Rodinného centra Sluníčko do
větších prostor na Starokasárenské ulici
v Prachaticích. Rozjeli jsme projekt Jsem
AUTOnomní, zaměřený na uplatnění
mladých lidí na trhu práce.

ŘÍJEN
1.10. jsme zahájili provoz dětské skupiny Portusáček,
profesionální hlídání děti od 1 - 6 let. Navázána
spolupráce s Potravinovou bankou Jihočeského kraje
a s azylovým domem Rybka v Husinci, uspořádání Dne
otevřených dveří.

DUBEN
Workshop na Krajské konferenci prevence
rizikového chování na téma „vztahy a
komunikace ve virtuálním světě“. Realizují
se besedy o činnosti Krizového centra na
školách.

LISTOPAD
Vznik projektu na základě poptávky města
Prachatice „Já jsem tu taky!“, který se
věnuje podporovanému setkávání rodiče
a dítěte, kde je dlouhodobě narušena
vztahová vazba.

KVĚTEN
NZDM klub I.P. získává osvědčení kvality od České
asociace Streetwork. Rovněž jsme se stali členy
České asociace Streetwork. Slavnostní otevření
Sluníčka na nové adrese.
ČERVEN
Realizace pohádkového programu v rámci
Dne dětí pod záštitou Města Prachatice.

PROSINEC
Zapojujeme se do Asociace nestátních organizací,
Petr Šmíd se stává místopředsedou sekce
primární prevence.
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Finanční zdroje a výdaje
náklady celkem 481 000 Kč

LIDÉ
V Portus Prachatice, o. p. s. pracovalo během roku 2016 celkem 21 zaměstnanců (fyzických osob). Formy pracovně právních vztahů i výše
úvazků byly různé. Přepočtené průměrné úvazky (bez dohod, mateřské
a rodičovské dovolené činily za celý rok 19. Zvýrazněna jsou jména těch,
kdo v Portus Prachatice, o. p. s., byli zaměstnáni ke konci roku 2016.
ZAKLADATELÉ			 
Ing. Petr Šmíd, DiS. 		 
Mgr. Tereza Ksandrová 	 
Mgr. Silvie Galdia 		 
Mgr. Hana Modlitbová 		 
Michaela Traore, DiS. 		 
Martin Šmída 			 
Dita Šmídová Hejníková, DiS.

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Mgr. Tereza Ksandrová (realizátorka)
Gabriela Jeřábková (komunitní pracovnice)
Petra Jeřábek Singerová (kvalifikovaná pečující osoba)
Bc. Romana Frídová (komunitní pracovnice)
Zuzana Jounová, DiS. (komunitní pracovnice)

SPRÁVNÍ RADA
Mgr. Hana Modlitbová (předseda)
Michal Němec (předseda)
Mgr. Štefan Schwarc
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Mgr. Jana Burianová
Mgr. Tereza Koutská

Úřad práce

223 000 Kč

vlastní činnost

184 000 Kč

dotace a dary

74 000 Kč

KRIZOVÉ CENTRUM – CENTRUM POMOCI RODINĚ A DĚTEM
Mgr. Michaela Častulíková (realizátorka)
Mgr. Hana Modlitbová (realizátorka)
Bc. Daniel Karásek (psychoterapeut)
Jitka Pešková, DiS. (sociální pracovník)
Bc. Justýna Wimmerová (sociální pracovník)
Mgr. Hana Kolingerová (administrativní pracovník)
Mgr. Tereza Ksandrová (pracovník v soc. službách)
Ing. Petr Šmíd, DiS. (pracovník v soc. službách)
PhDr. Lenka Motlová (externí terapeut)

DOZORČÍ RADA
Martin Sebera, DiS. (předseda)
Mgr. Stanislav Grill
Mgr. Alena Doležalová

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI RODINKA
Dita Šmídová Hejníková, DiS. (realizátorka, metodik kvality)
Jitka Pešková, DiS. (realizátorka)
Mgr. Petra Pilátová (sociální pracovník)
Bc. Jaroslava Mistrová (sociální pracovník)
Bc. Justýna Wimmerová (sociální pracovník)
Bc. Sylva Turková, DiS. (sociální pracovník)
Mgr. Bc. Šárka Pechková (sociální pracovník)
Mgr. Petra Martíšková, DiS. (sociální pracovník)
Martin Košťál (pracovník v soc. službách)

ADMINISTRATIVA
Ing. Petr Šmíd, DiS. (ředitel a statutární zástupce)
Mgr. Alena Doležalová (projektový manažer)
Ing. Luděk Holý (finanční manažer)
Mgr. Tereza Ksandrová (personální manažer)
Vendula Tomandlová (účetní)
PRIMÁRNÍ PREVENCE PHÉNIX
Mgr. Hana Kolingerová (realizátorka)
Ing. Petr Šmíd, DiS. (garant)
Bc. Lucie Šlossarová, DiS. (lektor)
Mgr. Erika Švehlová (lektor)
Mgr. Andrea Štorková (lektor)
Mgr. Jakub Pizinger (externí lektor)

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLUB I.P.
Mgr. Erika Švehlová (realizátorka)
Bc. Jaroslava Mistrová (sociální pracovník)
Dita Šmídová Hejníková, DiS. (sociální pracovník)
Zuzana Jounová, DiS. (sociální pracovník)
Martin Šmída (volnočasový pracovník)
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VZDĚLÁVÁNÍ
V průběhu roku pořádáme pro rodiče různé workshopy, besedy a kurzy.

MINI GP PRACHATICE
ZÁVOD ODRÁŽEDEL
Již počtvrté patřilo dopravní hřiště
u koupaliště Hulák v Prachaticích malým závodníkům. 48 odhodlaných milovníků soutěžení se zúčastnilo Mini
GP Prachatice, které proběhlo pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje a za
finanční podpory Města Prachatice. Připraven byl bohatý doprovodný program
a diváci fandili jako na opravdovém rallye.

HERNA A KAVÁRNA
Velká hrací místnost s prolézačkou, skluzavkou, odrážedly, velkým
množstvím hraček a kuchyňkou. Rodiče si mohou posedět v naší kavárničce Mimicafé, která navazuje na hernu.
Každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 19.00, pátek od 9.00 až 12. 00.

… služba poskytovaná v Prachaticích od roku 2007
POSLÁNÍ RC SLUNÍČKO
Posláním Rodinného centra Sluníčko je umožňovat osobám pečujícím
o děti ve věku do 6 let pravidelná společná setkávání, v jejichž rámci
mají možnost účastnit se nejrůznějších aktivit zaměřených jak na svůj
rozvoj osobnosti, tak svých dětí, aktivní odpočinek a relaxaci.
Rodinné centrum poskytuje komplexní spektrum služeb pro rodiny
s dětmi, posiluje kompetence rodičů i dětí. Nabízí bezpečný prostor pro
setkávání a sdílení zkušeností rodičů, učí děti rané socializaci a pomáhá
rodičům s návratem na trh práce. Jeho hlavním cílem je jak podpora tak
zkvalitňování života rodin.
Děti se zde seznamují s kolektivem, poznávají nové kamarády a mohou
se zapojit do různých aktivit. Maminkám přináší možnost společenského kontaktu, vzdělávání, navázání nových přátelství, seberealizace
i čerpání inspirace pro výchovu dětí.
Rodinné centrum je místem, které je otevřené všem maminkám, tatínkům, prarodičům a jejich dětem.

DĚTSKÁ SKUPINA PORTUSÁČEK
Nejmladším zařízením Portusu je Portusáček. Péči o děti, ve věku od
1 roku do zahájení povinné školní docházky, mohou využít rodiče, kteří
jsou zaměstnáni (minimálně jeden z nich), podnikají nebo studují. Pokud je rodič nezaměstnaný, podmínkou je aktivní hledání zaměstnání.
Jedná se o celodenní péči o dítě každý všední den od 7:00 do 16:00.
DENNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Po dobu celých letních prázdnin jsme pořádali denní příměstské tábory
pro děti od 4-12 let, každý všední den od 8.00-16. 00. Navštívili jsme
hrady a zámky, jeli vlakem do Plzeňské Techmánie, pluli na raftech, jezdili na koních, stříleli z luku, dělali alchymistické pokusy a zažili velkou
spoustu dobrodružství.

CÍLOVÁ SKUPINA
rodiče nebo jiné pečující osoby o děti do 6 let
Finanční zdroje a výdaje

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

náklady celkem

SLUNÍČKOVÝ PROGRAM
Společná cvičení rodičů a dětí, zpívánky, spousta říkanek a básniček,
výtvarné tvoření a také mnoho různých her. Program je založen na
rychlém střídání jednotlivých aktivit, což pomáhá malým dětem snadno
udržet pozornost.
Každé pondělí a čtvrtek od 9:00 do 10:30.

574 000 Kč

MPSV rodina

363 000 Kč

vlastní činnost

106 000 Kč

Nadační fond Tesco

41 000 Kč

ÚP

39 000 Kč

Jihočeský kraj

25 000 Kč

PORTUSÁČEK
náklady celkem 536 000 Kč

COWORKING
Nabízíme prostor sdílené kanceláře s možností využit počítač,
tiskárnu, Wi-fi. Během toho co budete pracovat,
tak Vám smysluplně pohlídáme děti.
Každý všední den od 8.00 do 12. 00.

ESF ČR - OP Zaměstnanost
školkovné

587 000 Kč
23 000 Kč

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
náklady celkem
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vlastní činnost

89 000 Kč
188 000 Kč
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• Realizace certifikované všeobecné a selektivní specifické primární prevence na školách
• Realizace akreditovaného vzdělávání ze strany MŠMT a MPSV
v oblasti kyberkriminality. Odborné přednášky, semináře a konference na téma kyberkriminality probíhají v různých zařízeních
a městech ČR a jsou určeny zejména pro pedagogy, sociální pracovníky, rodiče, pěstouny a velké i malé skupiny posluchačů z řad
laické i odborné veřejnosti.

… služba poskytovaná v Jižních Čechách od roku 2006
POSLÁNÍ
Posláním primární prevence Phénix je vytvářet aktivity, které se zaměřují na předcházení, zmírnění, či zastavení rozvoje rizikového chování
formou interaktivních programů v rámci školního vyučování u žáků základních a středních škol především prachatického regionu a přispět
tak k jejich pozitivnímu rozvoji osobnosti, posilování kladných mezilidských vztahů, vzájemné tolerance a vnímání zdravého sebehodnocení.
IDEA PHÉNIXU
Základní ideou Primární prevence Phénix je realizace preventivních aktivit rizikového chování pro žáky a studenty ze ZŠ a SŠ v jižních Čechách.
Programy na sebe navazují a probíhají interaktivní formou. Žáci se aktivně zapojují do programů pomocí interaktivních her.
Zkušení lektoři provázejí žáky daným tématem, až k nalezení vlastního
úsudku a názoru.

Finanční zdroje a výdaje
náklady celkem 788 000 Kč

CÍLE PHÉNIXU
• Předcházení a zmírnění rozvoje rizikového chování.
• Ovlivňování směrem ke zdravému životnímu stylu.
• Podpora faktorů snižující rizika.
• Osvojování si žádoucích sociálních dovedností.
• Zprostředkování základních informací.
• Mapování zkušeností s problematikou sociálního zázemí,
školního klimatu a trávení volného
času.
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MŠMT

389 000 Kč

JčK

212 000 Kč

MZ ČR

100 000 Kč

vlastní činost

65 000 Kč

ÚP

21 000 Kč
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GRAFFITI JAM
Září bylo již druhým rokem plné umění. Ano, i graffiti může být umění,
pokud se při jeho vytváření dodržují zákony. Zejména děti se 22. září
v prachatickém Parkáně opravdu vyřádily. Umění nezná hranic, a tak
spreje do ruky vzali i mnozí dospělí. Většina z nich poprvé v životě.
Hojně využívaný byl i přichystaný fotokoutek, který byl obohacený
zábavnými rekvizitami. Nechyběl samozřejmě ani DJ, který celou akci
podkresloval tematickou hudbou. Na závěr akce vystoupila prachatická
skupina Saxuality, která předvedla výborné hudební vystoupení.

… sociální služba poskytovaná v Prachaticích od roku 2007
POSLÁNÍ
Posláním Klubu I.P. je poskytovat podporu, pomoc, informace, bezpečný prostor a možnost smysluplného trávení volného času, dětem a mladým lidem od 6 – 26 let, kteří jsou vystaveni sociálním nástrahám a náročnému životnímu období.
ZÁSADY KLUBU
• Bezplatnost
• Možnost anonymity
• Mlčenlivost
• Dobrovolnost
• Individuální přístup

COOLINAŘENÍ S ALBERTEM
Mucholapka měla tělo z namazaného tmavého chleba, zuby z mrkve,
oči z okurky a oliv, vlasy ze salátu a uši z ředkvičky. Alespoň podle dětí
z Klubu I.P., kteří se zúčastnily celostátní kuchařské soutěže „Coolinaření s Albertem.“ Zdravá svačina uspěla a tak jsme se 28. června vydali
do Prahy, do Školy vaření Chefparady, kde jsme bojovali v celostátním
finále. První místo jsme sice nezískali, ale odvezli jsme si spoustu zážitků a vzpomínky na procházku krásnou Prahou.

CÍLOVÁ SKUPINA
Děti a mladí dospělí, kteří zažívají nepříznivé sociální situace, ve kterých
se těžce orientují a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• Pomoc a podpora při řešení problému
• Poradenství
• Individuální konzultace
• Pobyt u nás v klubu
• Pokec s pracovníkem a kontakt s lidmi
• Informace, besedy na zajímavá témata
• Doprovod na úřad, k lékaři, do ředitelny apod.
• Zprostředkování jiných služeb (Krizové centrum,
občanská poradna, Dům dětí a mládeže)
• Skupinové doučování školní či mimoškolní látky v rámci
svépomocné skupiny
• Výlety a exkurze
• Volnočasové aktivity (fotbálek, ping pong, internet, x-box,
deskové, karetní hry aj.)

Finanční zdroje a výdaje
náklady celkem

1 088 000 Kč

Jihočeský kraj (z MPSV) 657 000 Kč
Jihočeský kraj

364 000 Kč

ÚP

40 000 Kč

Nadační fond Albert

22 000 Kč

Česká asociace streetwork 20 000 Kč
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dary SPP Volyně

2 000 Kč

vlastní činnost

1 000 Kč
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… sociální služba poskytovaná v Prachaticích od roku 2012
POSLÁNÍ
Posláním Krizového centra – Centra pomoci rodině a dětem je poskytovat včasnou odbornou psychosociální pomoc osobám, zejména pak rodinám a dětem, v krizové životní situaci, kterou vnímají jako zátěžovou,
nepříznivou či ohrožující a kterou přechodně nemohou nebo nedokážou řešit vlastními silami. Pomoc přispívá k tomu, aby jedinec či rodina
nebyla díky své situaci vyčleněna z běžného života, či pomáhá těmto
osobám se do běžného života navrátit. Pomoc je realizována formou
ambulantní a to bezplatně. Působnost Krizového centra je regionální.

PODPOROVANÉ SETKÁVÁNÍ
Realizace podporovaného setkávání
dětí a rodičů (či jiných blízkých osob),
mezi kterými došlo k narušení vztahových vazeb.
PORADENSTVÍ A POMOC V SOUVISLOSTI S KYBERKRIMINALITOU
Technická a poradensko- terapeutická podpora v oblasti kyberkriminality.

CÍLOVÁ SKUPINA
Všichni, starší 6 let věku, kteří řeší naléhavou krizi v osobním životě.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
SOCIÁLNĚ- TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
• Krizová intervence
• Sociální terapie
• Odborné poradenství
• Chatové poradenství
• Motivační trénink
• Nácvik komunikačních a sociálních dovedností

Finanční zdroje a výdaje
náklady celkem

1 283 000 Kč

Jihočeský kraj (z MPSV) 576 000 Kč

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
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NROS

364 000 Kč

MPSV rodina

207 000 Kč

Jihočeský kraj

75 000 Kč

vlastní činnost

30 000 Kč

ÚP

21 000 Kč

dary

10 000 Kč
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… sociální služba poskytovaná na ORP Prachatice od roku 2011
POSLÁNÍ
Jsme sociální služba, působící v Prachatickém okrese, nejčastěji v terénu. Pomáháme, provázíme a podporujeme rodiny s dětmi, jež se ocitly
v náročné životní situaci. Tyto rodiny motivujeme k aktivnímu přístupu
a hledání východisek z problémů, aby bylo umožněno jejich plnohodnotné začlenění do života, do společnosti, rodina získala zpět svoji důstojnost a byla schopna zajistit dobré podmínky pro to nejcennější co
má – pro děti.
NAŠICH 5+1 „P“
• Podporujeme
• Pomáháme
• Provázíme
• Poradíme
• Plánujeme
• Předcházíme

CÍLE
Hlavním cílem je zvýšit sociální integraci, stabilitu a optimální fungování rodin s nezletilými dětmi, u kterých existuje vliv či riziko ohrožení
vývoje, nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku nepříznivé sociální
či náročné životní situace, pro jejíž překonání potřebuje rodina pomoc
a podporu.
CO NABÍZÍME
Sociálně-právní, finanční, výchovné a rodinné poradenství v terénu
Případové konference (s OSPOD)

Finanční zdroje a výdaje
náklady celkem
Nadační fond J&T

741 000 Kč
199 000 Kč

Jihočeský kraj OP Zaměstnanost 142 000 Kč
Nadace Terezy Maxové dětem
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120 000 Kč

Jihočeský kraj (z MPSV)

77 000 Kč

ÚP

26 000 Kč

24

PODPOROVATELÉ A DÁRCI

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisícíh Kč)

Bez zájmu dárců, sponzorů, dobrovolníků, zaměstnanců a příznivců se neobejdeme.
Vážíme si každé podpory, není pro nás samozřejmá a vnímáme ji nejen jako
praktickou pomoc, ale i jako důležité povzbuzení a naději!
Následuje seznam všech, kdo organizaci v roce 2016 finančně podpořili:

AKTIVA

Jihočeský kraj (účelová dotace z prostředků MPSV) ����������������������� 1 310 tis. Kč
ESF ČR - OP Zaměstnanost ������������������������������������������������������������������������� 678 tis. Kč

A.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby celkem

II.

Pohledávky celkem

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

IV.

Jiná aktiva celkem

Jihočeský kraj�������������������������������������������������������������������������������������������������� 583 tis. Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí ������������������������������������������������������� 570 tis. Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ������������������������������������� 389 tis. Kč
Úřad Práce ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 371 tis. Kč
NROS ve spolupráci s The VELUX Foundations ����������������������������������� 364 tis. Kč
Nadační fond J&T ����������������������������������������������������������������������������������������� 200 tis. Kč

Aktiva celkem

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2016

1. 1. 2016

31. 12. 2016
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22

539

515

-561

-537

1 997

4 228

1 234

823

763

3 405

1 997

4 228

Nadace Terezy Maxové dětem ������������������������������������������������������������������ 120 tis. Kč
PASIVA

1. 1. 2016

31. 12. 2016

A.

Náklady

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

II.

Změny stavu zásob vlastní
činnosti a aktivace

III.

Osobní náklady

IV.

4

4

V.

Ostatní náklady

37

37

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek

VII.

Poskytnuté příspěvky

6

6

VIII.

Daň z příjmů

B.

Výnosy

I.

Provozní dotace

II.

5490

Přijaté příspěvky

266

266

III.

Tržby za vlastní výkony a za
zboží

306

306

449

189

638

5 383

189

5 572

I.

Jmění celkem

436

536

II.

Výsledek hospodaření celkem

100

82

IV.

Ostatní výnosy

B.

Cizí zdroje celkem

1 461

3 610

V.

Tržby z prodeje majetku

I.

Rezervy celkem

Městys Lhenice �������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 tis. Kč

II.

Dlouhodobé závazky celkem

Město Vimperk �������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 tis. Kč

III.

Krátkodobé závazky celkem

528

398

Město Husinec ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 tis. Kč

IV.

Jiná pasiva celkem

933

3 191

Barvy - laky Tomášek ���������������������������������������������������������������������������������������� 5 tis. Kč

Pasiva celkem

1 997

4 228

Výnosy celkem
21

89

4 362

618

ČAS Česká asociace streetwork ������������������������������������������������������������������ 20 tis. Kč

5 401

4 362

536

Nadační fond Albert ���������������������������������������������������������������������������������������� 22 tis. Kč

1 364

Daně a poplatky

Vlastní zdroje celkem

Nadační fond TESCO �������������������������������������������������������������������������������������� 41 tis. Kč

89

4 079

A.

Město Prachatice �������������������������������������������������������������������������������������������� 61 tis. Kč

1 275

Celkem

4 079

Náklady celkem

Pomozte dětem ��������������������������������������������������������������������������������������������� 164 tis. Kč

Ministerstvo zdravotnictví ����������������������������������������������������������������������� 100 tis. Kč

Činnosti
Hospodářská

Hlavní

C.

Výsledek hospodaření před
zdaněním

-18

100

82

D.

Výsledek hospodaření po
zdanění

-18

100

82

Město Netolice �������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 tis. Kč
Summer Punk Party Volyně 2016 ������������������������������������������������������������������ 2 tis. Kč
Drogerie Rossmann ������������������������������������������������������������������������������������ věcné dary
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KONTAKTY
Portus Prachatice, o.p.s.
Datum zápisu:
18. ledna 2014
Spisová značka:	
O 340 vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích
Sídlo:
Velké náměstí 14, Prachatice I, 383 01
Identifikační číslo: 639 13 381
Právní forma:
Obecně prospěšná společnost
Číslo účtu:
19-4334970267/0100
Datová schránka: ctteh96
Mobil:
722 928 192
Mail:
portus@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz
portusprachatice
SASRD Rodinka

Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice
Tel: 720 375 646
Mail: rodinka@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz/rodinka

portusrodinka

Krizové centrum – centrum pomoci rodině a dětem
Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice
Tel: 736 213 002
Mail: krizac@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz/krizovecentrum

krizovecentrumpt

NZDM Klub I.P.

Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice
Tel: 723 206 051
Mail: klubip@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz/klubip

klubip

PP Phénix

Velké náměstí 14, 383 01 Prachatice
Tel: 722 049 751
Mail: phenix@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz/phenix

primarni.prevence.phenix

RC Sluníčko

Starokasárenská 192, 383 01 Prachatice
Tel: 722 638 880
Mail: slunicko@portusprachatice.cz
www.portusprachatice.cz/slunicko

slunickoprachatice

