Prvního dne roku dvoutisícího
jedenáctého vyplulo 6 lodí na širé
moře… Lodě, nesoucí názvy Phénix,
Céčko, Sluníčko, COOLna, Krizové
centrum a Rodinka, své pasažéry
hrdinně chránily před všemi
nástrahami, jenž nedozírné moře
skýtalo, s jediným cílem. Tím cílem byl
bezpečný přístav rodinám a dětem. A
zde je jejich příběh…

Prvního dne roku dvoutisícího
jedenáctého vyplulo 6 lodí na širé
moře… Lodě nesoucí názvy Phénix,
Céčko, Sluníčko, COOLna, Krizové
centrum a Rodinka své pasažéry
hrdinně chránily před všemi
nástrahami, jenž nedozírné moře
skýtalo s jediným cílem. Tím cílem byl
bezpečný přístav rodinám a dětem. A
zde je jejich příběh…

Naše Sluníčko, jakožto loď nesoucí na své palubě maminky a tatínky s dětmi
do 5 let, nabízelo i v roce 2011 možnost pravidelného programu pro své
pasažéry. Cílem těchto programů bylo především posilovat prvotní
socializační dovednosti. Zároveň jsme se ale snažili pomoci rodině jako
celku zdravě se rozvíjet.
Rok 2011 byl pro Sluníčko velmi úspěšným pokračováním dosavadního
fungování a nejednou bychom ocenili, kdyby bylo možné prostory našeho
Sluníčka nafouknout.
Nadále jsme pokračovali s nabídkou cvičení Pilates, ke které jsme přidali
možnost hlídání ratolestí maminek, které si zatím „trápily“ tělo.
Vzhledem k opakovaným žádostem o „školku na zkoušku“ jsme otevřeli ve 2.
kvartálu MINIŠKOLKU, v rámci níž měly děti mezi 2. a 3. rokem možnost
připravit se na přechod do „velké“ školky.
Poslední zásadní novinkou roku 2011 bylo otevření nedělního dopoledního
programu Tátobraní, které bylo určeno nejen pro tatínky a jejich společné
trávení času s dětmi, ale zároveň pro maminky a jejich chvilku klidu ☺
Výběr našich speciálních akcí, jichž se účastnilo přes 600 pasažérů
Dětský karneval, Jarní bazárek, Podzimní bazárek, Keramická dílna,
Pohádková ZOO, Martinské Lucerničkování, Pohádková zahrada

Rok 2011 byl pro Céčko již 5. rokem, ve kterém poskytovalo své služby coby
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let. Již 5.
rokem se tedy uživatelé služeb mohli s pracovníky Céčka otevřeně bavit
o všem, co je zajímá nebo trápí. Formou besed či individuálních
konzultací získávali nejrůznější specifické informace. Mohli využít
doučování, poradenství, krizové intervence, zprostředkování kontaktů s
institucemi nebo doprovod na úřad. Ale ani v roce 2011 jsme nevynechali
nabídku standardních volnočasových aktivit, jako jsou např. kulečník, ping
pong, různé stolní hry nebo jednorázových strukturovaných volnočasových
programů.
Celý rok se nesl zejména v duchu zkvalitňování práce v rámci
individuálního plánování neboli „plánů šitých na míru“. Od počátku roku
byla zavedena nová metodika práce, která se maximálně přizpůsobovala
individuálním potřebám návštěvníků Céčka.
Zároveň jsme ale dbali na preventivní aktivity, jimiž byl celý rok 2011
protkán. Tyto aktivity s názvy Škola a já, Dospívání a já, Drogy a Já,
Vandalismus a já nebo Umíme se bránit ve virtuálním světě, pomohly,
dle zpětných reakcí, mnohým našim pasažérům vyhnout se „velkým
nepříjemnostem“.
Výběr našich speciálních akcí, jichž se účastnilo přes 200 pasažérů
Valentýnské dílny, Je mi ouvej…, Pes přítel, nebo nepřítel, S Céčkem i my
víme, Den plný her, Hry bez hranic, Třídíš, třídím, třídíme…

COOLna, jež své nízkoprahové služby poskytuje dětem a mládeži od 15 do
26 let již od roku 2009, nabízela i v roce 2011, kromě standardní náplně
nízkoprahového zařízení, také zajímavou a lákavou alternativu mnohdy
nebezpečnému způsobu života mladých lidí.
V rámci snahy o maximální přizpůsobení se potřebám uživatelů služby, jsme
od začátku roku rozšířili otevírací dobu na každý všední den, což se
okamžitě projevilo na počtu návštěvníků naší COOLny. Přesto jsme od
počátku roku (a v podstatě i po zbytek roku) aktivně oslovovali ve velké míře
potencionální uživatele služeb přímo na školách v rámci školního vyučování.
Rok 2011 byl symbolem ústupu „pouhého využívání“ nabídky
volnočasových aktivit a příchodu trendu zvyšování vyhledávání služby
pro její nabídku sociálně terapeutických aktivit. Mezi nejčastější témata,
se kterými za námi mladí přicházeli, patřilo nízké finanční zabezpečení na
základní potřeby, drobné porušování zákonů, problémová komunikace
s autoritami, zvládání školních nároků, zajištění základních životních potřeb
nebo podpora při hledání zaměstnání. Naše činnost byla okořeněna vznikem
a vydáváním COOLčasopisu, do kterého přispívali kromě pracovníků rovněž
uživatelé našich služeb.
Výběr našich speciálních akcí, jichž se účastnilo přes 300 pasažérů
Music mix, Cestopisy, Hip-hop don´t stop, Karaoke, X-pad, Posezení s
kartářkou

Phénix je nejstarší lodí portusáckého konvoje a svoji nabídku poskytuje
žákům základních a středních škol již od počátku roku 2006. Stejně jako
v letech předchozích, se Phénix i v roce 2011, snažil prostřednictvím
interaktivních besed a zážitkové pedagogiky žáky upozornit na nástrahy
života, o kterých se obtížněji a málo mluví, ale jsou všude kolem nás. Jeho
snahou bylo zároveň poskytnout žákům a studentům možné vodítko při
řešení náročných životních situací (drogová problematika, šikana, rasismus,
poruchy příjmu potravy, zásady komunikace apod.)
Hned na počátku roku čekala Phénix velká zkouška v podobě obnovení
certifikace pro poskytování specifické primární prevence užívání návykových
látek v rámci školní docházky. Tato podrobná kontrola dopadla pro celý tým
velice úspěšně a certifikát byl tak obhájen na další 4 roky.
Vzhledem k nárůstu potřebnosti komplexnosti primárně preventivních
programů na školách, vytvořila Primární prevence Phénix ucelený balíček
preventivních programů rizikového chování „Primární prevence
rizikového chování od A až do Z“. Cílem tohoto balíčku bylo vytvořit
propojený program, který oslovuje vhodným způsobem žáky v každé třídě
jejich školní docházky.
V rámci efektivity, vhodnosti a cílenosti se Phénix zaměřil v roce 2011 rovněž
na validní vyhodnocování a následné zapracování do programů
zpětnovazebných výstupů od žáků a studentů.

Krizové centrum v roce 2011 „oslavilo“ první rok své existence. Po roli
benjamínka mezi plavidly Portusu v roce 2010 převzalo roli staršího
sourozence. Během prvního roku své existence, kdy si vydobylo respekt a
uznání nejen u odborné veřejnosti, ale především důvěru u osob a rodin,
kterým by mohlo být prospěšné.
Krizové centrum tedy ponejvíce vyhledávali ti, kteří mají těžkosti ve škole, a
to buď se známkami či se „zlobením“ nebo se spolužáky, ti, kteří usilují
o kvalitnější rodinné a partnerské vztahy, ti, kteří se potýkají s osobními
problémy (psychickými, existenčními apod.), ti, kterým hrozí odebrání
do ústavní výchovy, ale také ti, kteří chtějí najít chvilku klidu a místo,
kde si mohou srovnat myšlenky.
Velmi podstatnou složkou fungování Krizového centra byl fakt, že se podařilo
navázat efektivní spolupráci s organizacemi a institucemi, které se věnují
stejné cílové skupině, zejména pak s odborem sociálních věcí MÚ
Prachatice.
V roce 2011 jsme rovněž byli potěšeni tím, že se velmi výrazným způsobem
zvýšil počet uživatelů služby ve věku 6-18 let, tedy dětí a mladých lidí, což
vnímáme jako dobré ve smyslu posílení vědomí toho, že Krizové centrum
zde není jen pro „dospěláky“ a také ve smyslu, že tyto kontakty nejsou
jednorázové, ale daří se s dětmi a mladými lidmi pracovat dlouhodobě.
Nakonec u většiny z nich dochází ke spolupráci a řešení problému i s celou
rodinou, v čemž vidíme největší smysl naší práce…

Rok 2011 znamenal pro jednu z našich lodí její první tvrdou zkoušku… Tou
lodí byla sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rodinka. Již
několik měsíců před příchodem prvních lednových dní roku 2011 si vytyčila
svůj cíl, jímž bylo pomáhat rodinám s nezletilými dětmi při naplňování
jejich potřeb, v případech, kdy je optimální vývoj dětí ohrožen vlivem
sociálně nepříznivých situací.
Počátek roku byl provázen zejména přípravou samotného zařízení z pohledu
spíše technicko-materiálního a snahou o maximální informovanost směrem
k široké a odborné veřejnosti, avšak nedlouho po „zrodu“ Rodinky se již
v jejím náručí ocitalo několik rodin, jejichž počet se do konce roku zhruba
5násobně zvýšil.
Přes zájem uživatelů i potenciálních uživatelů o naši službu se ale i Rodinka
potýkala, stejně jako mnoho jiných služeb či organizací, s prvotními
porodními bolestmi. Mezi nejzásadnější „bolesti“ patřila personální nestabilita
a vymezení vůči ostatním službám ve městě Prachatice.
Tyto bolesti nebo spíše bolístky se ale postupem času vytrácely a v
posledních prázdninových dnech jsme o nich téměř nevěděli. Rodinka se
osvědčila a dokázala, že má své místo nejen v konvoji portusáckých lodí, ale
je zároveň silnou lodí pro plavbu na moři obecně.
Výběr našich speciálních akcí, jichž se účastnilo přes 30 pasažérů
Kurz grafomotoriky, Hledáme úžasňákovi, Kroužkování, Maňáskování
Realizátorem zařízení byla navštívena odborná veřejnost a podrobně
seznámena s činností SASRD Rodinka. Současně jim byla nabídnuta
možná spolupráce na poli péče o shodující se okruh osob. Ve všech
institucích byly zanechány informační a propagační materiály.
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ÚČETNÍ UZÁVĚRKA - Výkaz zisku a ztrát
( k 31.12.2011, v celých tisících) – ve zjednodušeném rozsahu

A. NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem
B. VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Přijeté členské příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Rozdíl ( výnosy – náklady)

163
110
3
40
352
2159
719
9
9
8
0
3
3 575
0
38
3
20
169
0
3447
3 677

102

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA - Rozvaha
( k 31.12.2011, v celých tisících) – ve zjednodušeném rozsahu

AKTIVA

A. dlouhodobý majetek celkem
B. krátkodobý majetek celkem
AKTIVA CELKEM

Stav k 1.dni účetního
období
0
969

Stav k poslednímu dni

969

946

Stav k 1.dni účetního
období
316
653

Stav k poslednímu dni

969

946

0
946

PASIVA

A. vlastní zdroje celkem
B. cizí zdroje celkem
PASIVA CELKEM

418
528

