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Výroční zpráva 

OS PREVENT, z. s. 2015
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Úvodní slovo pohled 
Michala Němce 
→ ředitele organizace
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PREVENT 99 z.ú. je členem svazu PROADIS, z.s., 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 
A.N.O. a Asociace Dítě a rodina

PREVENT 99 z.ú.
(dříve Občanské sdružení PREVENT) působí 
v Jihočeském kraji od roku 1999, a to 
zejména v rámci práce s dětmi a mládeží 
(sociální a jiné odborné služby pro děti 
a mládež), v oboru adiktologie (poskytuje 
sociální a terapeutické služby lidem ohro-
ženým závislostmi) a vzdělávacích aktivit 
(pořádání konferencí, vzdělávacích kurzů 
a seminářů pro adiktology, sociální pra- 
covníky (akreditace MPSV), pedagogy atd.). 
Od roku 2013 zaměřujeme svoji činnost také 
na podporu pěstounských rodin (dohody 
o výkonu pěstounské péče, vzdělávání 
pěstounů). Od téhož roku také rozvíjíme 
práci s dobrovolníky a jsme akreditovanou 
vysílající organizací v oblasti dobrovol- 
nické služby.
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CÍLE ORGANIZACE PREVENT 99 z.ú. 
→ Provoz sítě zařízení a programů zaměřených 
na prevenci, poskytování informací, včasnou 
profesionální pomoc a léčbu závislostí.

→ Doprovázení, poradenství, vzdělávání 
a podpora pěstounských rodin.

→ Provoz zařízení a programů pro specifické 
skupiny dětí a mládeže.

→ Realizace vzdělávacích kurzů a seminářů 
v oblastech osobnostního rozvoje, 
adiktologie a sociální práce. 

POSLÁNÍ ORGANIZACE PREVENT 99 z.ú.
Pomáháme s předcházením a řešením úskalí 
spojených s dospíváním, s péčí o děti 
a se závislostním chováním.

Adiktologické služby
Nabízíme širokou škálu služeb pro osoby závislé či ohrožené 
závislostí na drogách, alkoholu i herních automatech. Služby 
poskytujeme přímo v terénu v cca 20 městech a obcích Jiho-
českého kraje a ambulantně ve městech České Budějovice, Pracha-
tice, Strakonice a Blatná. V našich zařízeních se setkáte se 
zkušeným, vzdělaným personálem z řad sociálních pracovníků, 
adiktologů, psychologů, lékařů a psychoterapeutů. Služby našich 
osmi adiktologických zařízení využívá ročně přibližně 1700 
klientů.

Služby pro děti a mládež
Práce s dětmi a mládeží patřila mezi základní aktivity naší 
organizace od doby jejího založení. Doposud jsme realizovali 
stovky různě zaměřených kurzů, seminářů, pobytových akcí 
i dlouhodobých projektů. Nyní se naše aktivity s dětmi 
a mládeží soustřeďují zejména kolem činnosti dvou nízkopra-
hových zařízení pro děti a mládež v Blatné a ve Strakonicích.

Podpora rodin
Naše Centrum podpory pěstounských rodin podporuje a doprovází 
více než 40 pěstounských rodin z Jihočeského kraje. V roce 
2016 je v plánu uvést ve Strakonicích do provozu novou sociální 
službu pro ohrožené rodiny.

Sekce vzdělávání
Vzdělávací aktivity realizujeme od roku 2000 a různě zaměře-
ných kurzů bylo a je našimi lektory každoročně zrealizováno 
několik. Jakékoliv kurzy a vzdělávací akce vždy pečlivě 
připravujeme tak, aby byly pro účastníky nejen prakticky 
využitelné, ale aby čas na nich strávený byl i příjemným 
zážitkem. V posledních letech se zaměřujeme zejména na 
vzdělávání pěstounů, realizaci kurzů pro sociální pracovníky 
akreditovaných MPSV a do naší nabídky patří i facilitace 
složitých jednání.
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(do roku 2015) (od roku 2016)

Sekce VzděláváníSekce Vzdělávání
→ Vedoucí sekce vzělávání→ Vedoucí sekce vzělávání

Sekce Podpora rodinSekce Služeb pro rodiny

Sekce Služby pro děti a mládežSekce Služby pro děti a mládež

Sekce Adiktologické službySekce Adiktologické služby
→ Vedoucí zařízení
 Adiktologická poradna Prevent

→ Vedoucí zařízení
 Adiktologická poradna Prevent

→ Vedoucí zařízení
 Jihočeský streetwork Prevent

→ Vedoucí zařízení
 Jihočeský streetwork Prevent

→ Vedoucí zařízení
 Doléčovací centrum Prevent

→ Vedoucí zařízení
 Doléčovací centrum Prevent

→ Vedoucí zařízení
 Kontaktní centrum Prevent ČB

→ Vedoucí zařízení
 Kontaktní centrum Prevent ČB

→ Vedoucí zařízení
 Kontaktní centrum Prevent PT

→ Vedoucí zařízení
 Kontaktní centrum Prevent PT

→ Vedoucí zařízení
 Kontaktní centrum Prevent ST

→ Vedoucí zařízení
 Kontaktní centrum Prevent ST

→ Vedoucí zařízení
 Substituční centrum Prevent

→ Vedoucí zařízení
 Adiktologické služby ve vězení PREVENT

→ Vedoucí zařízení
 Substituční centrum Prevent

→ Vedoucí zařízení
 Station 17 – NZDM Prevent

→ Vedoucí zařízení
 Station 17 – NZDM Prevent

→ Vedoucí zařízení
 Centrum podpory pěstounských rodin Prevent

→ Vedoucí zařízení
 Centrum podpory pěstounských rodin Prevent

→ Vedoucí zařízení
 Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT

→ Vedoucí zařízení
 Resocializační programy Prevent

→ Vedoucí zařízení
 CROSS NZDM Prevent

→ Vedoucí zařízení
 CROSS NZDM Prevent

→ Vedoucí zařízení
 Vzdělávání pěstounských rodin

→ Vedoucí zařízení
 Vzdělávání pěstounských rodin
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ADIKTOLOGICKÁ 
PORADNA 
PREVENT

nabízí poradenství a ambulantní léčbu závislým nebo závislostí 
ohroženým osobám, jejich rodinám a blízkým.

POSLÁNÍ
Posláním Adiktologické poradny PREVENT je pomáhat lidem, 
kteří hledají řešení obtíží spojených se závislostním 
chováním.

Adiktologická poradna je 
zdravotnické zařízení a sídlí 
v prvním patře polikliniky 
na sídliš ti Vltava. Malé 
pracoviště má také v Blatné.

Většina zařízení „nefunguje“ 
bez kafe, tady je hnacím 
motorem jednoznačně 
kvalitní čaj.

Základem práce jsou tu 
konzultace a terapie.
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TýM
Bc. Tomáš Brejcha → vedoucí, konzultant, adiktolog
Mgr. Martina Brožová → konzultant, poradce (do 01/2015)
Mgr. Nikola Brandová → konzultant, poradce
Mgr. Michaela Kotyzová → poradce, adiktolog (od 02/2015)
MUDr. Andrej Šebeš, CSc. → garant, lékař

Pracovníci mohou klientovi 
po dohodě orientačně otestovat 
přítomnost návykových 
látek v moči a ověřit tak 
dodržování abstinence.

Zápisy z konzultací, výkazy 
na pojišťovnu, psaní zpráv 
a projektů, komunikace 
s úřady i klienty… i to 
všechno patří k denní 
práci terapeutů.

Po ránu … pracovníci spěchají 

do práce, klienti se chystají 

na terapie, nebo k odchodu 

do zaměstnání.

DOLÉČOVACÍ
CENTRUM 
PREVENT

je určeno klientům, kteří již ukončili léčbu závislosti 
na drogách, alkoholu či hraní nebo sázení, avšak návrat 
zpátky je pro ně obtížný či stále rizikový. Klienti mohou 
do zařízení ambulantně docházet, nebo požádat o ubytování 
v chráněném prostředí.
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POSLÁNÍ
Posláním Doléčovacího centra PREVENT je podpora osob, 
přicházejících bezprostředně po ukončení léčby ze 
závislostí, v jejich opětovném začlenění do společnosti.

TýM
Mgr. Jiří Koreš → vedoucí, psychoterapeut, adiktolog
Mgr. Martina Brožová → psycholožka, terapeutka
Mgr. Lenka Zelenková → sociální pracovnice, terapeutka

Zájemci o doléčování se hlásí 
s velkým předstihem ješ tě 
v době, kdy jsou v léčbě. Zájem 
o přijetí do doléčovacího 
programu s ubytováním 
dlouhodobě převyšuje 
kapacitní možnosti zařízení.

Klienti se v rámci 
doléčování účastní 
individuálních 
i skupinových terapií.

Týmové porady jsou pravide lně 
každý týden, ale pracovníci 
diskutují o problémech v každé 
možné chvíli .
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JIHOČESKý
STREETWORK
PREVENT

realizuje terénní sociální práci, která je určena uživatelům 
jakýchkoliv návykových či psychotropních látek, ať už je 
berou injekčně, šňupají nebo kouří, a také osobám poskytujícím 
placené sexuální služby. Pracovníci se s klienty setkávají 
přímo na ulicích, v jejich bytech či barech. Klienti nejčastěji 
využívají výměnu injekčních stříkaček, distribuci šňupátek, 
kondomů a základní sociálního poradenství.

POSLÁNÍ
Jihočeský streetwork PREVENT působí na území Jihočeského 
kraje, kde prostřednictvím terénní sociální práce (tj. probíhá 
v přirozeném prostředí – ulice, bary, squaty, byty…) vyhledává 
a kontaktuje osoby závislé a závislostmi ohrožené s cílem 
snižovat rizika jejich způsobu života a chránit veřejné zdraví.

Tým terénních pracovníků je nejpočetnější ze všech zařízení PREVENTu a společné porady supervize jsou ve lmi dynamické.

Před odchodem do terénu je 
potřeba s i pořádně doplnit 
zásoby sterilního materiálu 
do brašen a batohů, které jsou 
označené logem, aby klienti 
pracovníky na ulici poznali .

Do terénu vyráží streeti vždy 
ve dvojicích – na kolech, 
autem i pěšky. Pravide lně 
pracují v  17 městech 
na Budějovicku, Strakonicku, 
Táborsku a Prachaticku
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KONTAKTNÍ CENTRUM 
PREVENT  

České Budějovice

TýM
Bc. Kamil Podzimek → vedoucí, streetworker
Bc. Jana Přádná → streetworker
Bc. Martin Zajíček → streetworker
Mgr. Martina Langová → streetworker
Jiří Medlín, DiS. → streetworker
Bc. Adéla Sloupová → streetworker
 (od 7/2015, DPP)

nabízí služby aktivním uživatelům návykových látek, ať již 
s drogami experimentují, nebo jsou na nich závislí. Mohou 
se zde anonymně poradit o své situaci, vyměnit stříkačky, 
vysprchovat se, najíst nebo požádat o zajištění léčby či 
pomoci s různými životními obtížemi.

K práci streetworkerů patří vyhledávat nová místa, kde by se 
uživate lé návykových látek, a tudíž potenciální klienti, mohli 
zdržovat. Nalezené pohozené stříkačky bývají jasným znamením.

Konzultace poskytují terénní pracovníci 
tam, kde je klient osloví a kde se klient cítí 
bezpečně. Někdy jsou to místa romantická, 
někdy méně…

Před otevřením je potřeba ce lé 
zařízení pořádně uklidit 
a připravit. Za den se tu vystřídá 
i 60 klientů. Na úklidu pracuje 
všech pět vysokoškolsky vzdělaných 
pracovníků, včetně šéfa. Někdy 
se zapojí i klienti, např. v rámci 
výkonu obecně prospěšných prací.

Tomáš Antoňů → streetworker
Monika Hůdová → streetworker (do 09/2015)
Mgr. Markéta Skálová → streetworker 
Bc. Adéla Ječmenová → streetworker
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POSLÁNÍ
Posláním Kontaktního centra PREVENT České Budějovice je 
poskytnout bezpečné a přijímající prostředí populaci uživatelů 
drog (včetně alkoholu), nabídnout jim pomoc a podporu při hledání 
vhodného řešení jejich aktuálních problémů, minimalizovat 
zdravotní a sociální rizika, motivovat ke změně dosavadního 
způsobu života směrem k abstinenci a těmito prostředky zároveň 
chránit populaci drogami nezasaženou.

TýM
Ing. Bc. Jan Šnokhous → vedoucí, kontaktní pracovník
Mgr. Lukáš Schmidt → kontaktní pracovník
Bc. Michaela Rokosová → kontaktní pracovnice 
Bc. Adéla Sloupová → kontaktní pracovnice
Bc. Tereza Krišková → kontaktní pracovnice

Výměna použitých injekčních 
stříkaček za sterilní brání šíření 
infekčních nemocí, jako je HIV či 
hepatitidy. Ročně se jich tu vybere 
kolem 100 tisíc. 

Klienti s i do 
„Káčka“ chodí 
často odpočinout, 
v zimě se zahřát, 
odpovědět na 
mail rodině, 
najíst se…

...a le zejména s i popovídat 
s někým, kdo je za jejich způsob 
života neodsuzuje, poradí 
a pomůže, když je potřeba.

Přestože klienti zdejší s lužby mohou využívat anonymně, je potřeba všechny úkony zapsat a zdokumentovat. 
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KONTAKTNÍ CENTRUM 
PREVENT 

Prachatice 
nabízí služby zejména aktivním uživatelům návykových látek, 
ať již s drogami experimentují, nebo jsou na nich závislí. 
Poradenství, terapii a podporu zde využívají také lidé ze 
sociálního okolí uživatelů drog – nejčastěji rodiče, jejichž 
děti užívají návykové látky.

POSLÁNÍ
Posláním Kontaktního centra PREVENT Prachatice je zkvalitnit 
život osobám ohroženým problematikou závislostí na Prachaticku 
– a to prostřednictvím kontaktních a poradenských služeb 
zaměřených na ochranu veřejného zdraví a na snižování 
finančních, sociálních a zdravotních rizik spojených se 
zneužíváním návykových látek a jiných závislostí.

V Prachaticích klienti moc času 
sezením na kontaktní místnosti 
nestráví, a le hodně využívají 
možnost výměny injekčního 
materiálu, testování a poradenství

Bez ranní kávy se napracuje!

Z kapky krve lze orientačně 

otestovat, jestli se klient 

nenakazil např. hepatitidou 

typu C.

Při individuálních 
konzultacích se klienti 
nejčastěji připravují 
na nástup do léčby. Často 
mají potřebu s někým 
mluvit o své situaci, 
která nebývá zrovna 
optimistická.
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TýM
Mgr. Daniel Randák → vedoucí, konzultant, poradce
Mgr. Adéla Jiříková → kontaktní pracovnice (od 05/2015 na mateřské dovolené)
Bc. Martin Zajíček → kontaktní pracovník
Bc. Pavla Slavíčková → kontaktní pracovnice 
Bc. Eva Gruberová → kontaktní pracovnice (od 05/2015)

KONTAKTNÍ CENTRUM 
PREVENT 

Strakonice 
nabízí služby uživatelům návykových látek a lidem ohroženým 
vznikem či rozvojem jiných druhů závislostí. Služby využívají 
také rodiče, příbuzní, partneři nebo známí těchto osob. Klienti 
přichází často na doporučení z jiných institucí. 

Více než polovinu 
pracovní doby 
vedoucího zabere 
mailová komunikace 
k provozu zařízení 
a psaní různých zpráv.

Strakonické „Káčko“ sídlí už 
několik let v nenápadném 
domku naproti teplárně. 
Dříve tady provozovali „klub“, 
po kterém zůstala výzdoba 
na stěnách. Klientům se líbí 
tahle připomínka „starých 
dobrých časů“.

Uklízet se musí všude!
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POSLÁNÍ
Posláním Kontaktního centra PREVENT Strakonice je zkvalitnit 
život osobám ohroženým problematikou závislostí na Strakonicku 
– a to prostřednictvím kontaktních a poradenských služeb zamě-
řených na ochranu veřejného zdraví a na snižování finančních, 
sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním 
návykových látek a jiných závislostí.

TýM
Mgr. Daniel Randák → vedoucí, konzultant, poradce
Mgr. Adéla Jiříková → kontaktní pracovnice (od 05/2015 na mateřské dovolené)
Monika Hůdová → kontaktní pracovnice 
Bc. Pavla Slavíčková → kontaktní pracovnice 
Bc. Eva Gruberová → kontaktní pracovnice (od 05/2015)

Jako do jiných kontaktních center - i sem si klienti chodí nejčastěji měnit 
injekční stříkačky, 
odpočinout a popovídat s i u kafe, poradit se, najít informace na internetu,… Mohou si tady vzít i čisté 

ob lečení.

Zdejší vedoucí Dan Randák má na starosti také Kontaktní centrum v Prachaticích, a tak ani v jednom ze zařízení není každý den. Pracovníci obou zařízení jsou vlastně jeden tým a všichni zvládají profesionálně denní provoz bez přímého „dozoru šéfa“.

Terapii a poradenství tady 
využívají nejen klienti závis lí 
na drogách či alkoholu, ale také 
jejich rodiči a známí.

Po zavírací době i o víkendech 
mají klienti možnost koupit 
s i sterilní injekční stříkačku 
v automatu před vchodem. 
Takovýchto automatů funguje 
v ce lé republice jen několik kusů. 
Je to škoda, protože žádná s lužba 
není dostupná 24 hodin denně.
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SUBSTITUČNÍ 
CENTRUM 
PREVENT 

je určeno  osobám závislým na opiátech, které aktuálně nemohou 
nebo nechtějí od drog abstinovat, avšak přesto chtějí svůj 
život změnit. Pravidelně zde dostávají substituční látku 
(metadon, buprenorfin) předepsanou lékařem a v rámci programu 
využívají další terapeutické a sociální služby.

POSLÁNÍ
Substituční centrum PREVENT usiluje o návrat do běžného
života u osob závislých na opiátových drogách (např. heroin, 
morfin, opium) prostřednictvím substituční léčby – 
zavedeného léčebného postupu.

Substituční centrum sídlí již 12 let 
v budově Polikliniky Medipont. 
 Díky každodennímu užívání 
metadonu a podpoře terapeuta jsou 
klienti většinou schopni chodit 
do práce, mít rodinu, starat se 
o své děti, přestože nejsou schopni 
abstinovat.

Substituční léčba je komplexní 
a kromě zdravotnické složky je 
ve lmi podstatné, aby s klientem 
po celou dobu pracoval také 
sociální pracovník a terapeut. 
V tomto případě v jedné osobě 
v podobě vedoucí zařízení Lenky 
Moravcové.

Dávku metadonu klientovi odměřuje a podává zdravotní 
sestra podle pokynů lékařky. Klienti s i ji musí vypít na místě, 
smíchanou se šťávou. Sestra se tedy s klientem každý den vidí, 
mluví s ním a musí také vyhodnotit, jestli je klient v pořádku. 
Kombinace metadonu s drogami či alkoholem by mohla být pro 
něj životu nebezpečná.
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TýM
Mgr. Lenka Moravcová → vedoucí, konzultant, poradce
MUDr. Veronika Zimmelová → lékařka
MUDr. Andrej Šebeš, CSc. → garant, lékař
Lada Předotová → zdravotní sestra
Věra Pechová → zdravotní sestra
Radka Jozová → zdravotní sestra (DPP)

RESOCIALIZAČNÍ 
PrOgramy 
PREVENT 

PROJEKT BYL LIMITOVANOU AKTIVITOU FINANCOVANOU Z EVROPSKÉHO 
SOCIÁLNÍHO FONDU A BYL REALIZOVÁN DLE PLÁNU OD LEDNA 2013 
DO ČERVNA 2015. AKTIVITY, KTERÉ PROVĚŘIL, BYLY PŘEVZATY 
NĚKTERýMI NAŠIMI SLUŽBAMI.

Projekt byl určen závislým klientům, kterým měl pomoci zejména 
zvýšit pravděpodobnost, že si naleznou či udrží práci, a podpořit 
je v zařazení do běžné společnosti. Hlavním cílem projektu byla 
intervenční sociální a pedagogická práce se závislými osobami 
směrem ke zvyšování pravděpodobnosti jejich zaměstnatelnosti.

Protože metadon je opiát, 
platí v zařízení přísná 
pravidla, jak s ním 
zacházet a ukládat ho. 
Vše se zapisuje, eviduje, 
s leduje. 

Resocializační programy byly realizovány 
s klienty ve č tyřech zařízeních PREVENT 
z.s, pracovníci programů se však scháze li 
ke společným poradám a supervizím.
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TýM
Mgr. Dagmar Randáková → projektová manažerka 
Ing. Bc. Jan Šnokhous → odborný asistent, poradce
Martin Klajn, DiS. → odborný asistent, poradce pro aktuálně
 abstinující klienty

Bc. Zuzana Hrdličková, DiS. → sociální pracovnice; sociální pracovnice  
 pro styk s vězněnými a propuštěnými

  klienty; odborný asistent, poradce 

Mgr. Lukáš Schmidt → sociální pracovník; sociální pracovník pro
 pracovní programy

Mgr. Pavlína Vrobelová → odborný asistent, poradce
Michal Němec → finanční manažer

STATION 17 
NZDM 

PREVENT
je určen dětem a mládeži od 14 do 26 let z Blatné a okolí, 
kteří zde mohou aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas. 
Pracovníci jim zde poskytují podporu v obtížném období 
dospívání, předávají informace či mohou poradit. Služby jsou 
anonymní, zdarma a využívat je lze pravidelně i jednorázově, 
jak kdo potřebuje.

Zvenku nevypadá
budova možná zcela 
lákavě, jakmile a le
vejdete dovnitř, dýchne 
na vás zcela jedinečná 
atmosféra.

Stěžejní aktivity  
byly zaměřeny na to, 
aby s i klienti byli 
schopni sehnat či 
udržet zaměstnání. 
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POSLÁNÍ
Posláním STATION 17 NZDM PREVENT je poskytovat podporu pro 
zdravý rozvoj dospívajících a mladých dospělých z blatenského 
regionu, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných 
životních situacích, nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími 
jevy. Poskytujeme odbornou pomoc, podporu a informace v místě, 
které je také místem, kde lze trávit volný časa a je alternativou 
k místům potenciálně ohroženým nežádoucími jevy, jako jsou 
bary, hospody, ulice.

TýM
Martin Klajn, DiS. → vedoucí, sociální pracovník
Mgr. Šárka Poláčková → režimová a volnočasová pracovnice
Bc. Pavla Dohnalová → režimová a volnočasová pracovnice, sociální
  pracovnice (01/2015)

Čermáková Michaela, DiS. → sociální pracovnice (od 02/2015)
Bc. Dominika Váňová → režimová a volnočasová pracovnice (od 05/2015 do 08/2015)

V rámci doplňkových, časově ohraničených aktivit (od 11/2015 
do 12/2015) zaměřených na mapování lokality a prohloubení 
spolupráce s dalšími subjekty dále zaměstnány:
Bc. Kristýna Nová, Mgr. Lenka Vyternová 

Často se tu vedou diskuze 
na závažná životní 
témata. Před pracovnicí, 
kterou dobře znají, se 
klienti nestydí a nebojí 
se zeptat.

Vedoucí STATIONu je zároveň 
vedoucím strakonického 
CROSSu, a tak ho můžete často 
potkat na nádraží, když 
přejíždí tam či zpět.

V hudební zkušebně s i při 
produkci moc nepopovídáte. 
Aby to šlo alespoň za dveřmi, 
pracovníci společně s klienty 
budovali zvukovou izolaci .

Některé věci je přeci jen 

lepší řešit mezi č tyřma 

očima. Ve STATIONu 

je vždycky někdo, kdo 

vyslechne a poradí.
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CrOSS
NZDM

PREVENT
je určen dětem a mládeži od 12 do 26 let ze Strakonic, 
kteří zde mohou aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas. 
Pracovníci jim zde mohou poskytnout podporu v obtížném 
období dospívání, předat informace či poradit. Služby jsou 
anonymní, zdarma a využívat je lze pravidelně i jednorázově, 
jak kdo potřebuje.

POSLÁNÍ
Posláním CROSS NZDM PREVENT je poskytovat podporu pro zdravý 
rozvoj dospívajících a mladých dospělých ze strakonického regionu, 
kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních 
situacích, nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. 
Poskytujeme odbornou pomoc, podporu a informace v místě, 
které je také místem, kde lze trávit volný čas, a je alternativou 
k místům potenciálně ohroženým nežádoucími jevy, jako jsou 
bary, hospody, ulice.

Velkým lákadlem 
je pro návštěvníky CROSSu hudební 
zkušebna.

Milovníci tance tady nacvičují 
svá představení, nebo se jen 
vyřádí v rytmu své oblíbené 
hudby.

Pracovníci 
pomůžou 
a poradí 
zájemcům 
např. jak se 
bezpečně 
pohybovat 
na internetu, 
proberou 
s nimi jejich 
trápení 
a starosti . 
Mladí klienti 
zařízení 
k nim mají 
důvěru.
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TýM
Bc. et Bc. Zuzana Bláhová → vedoucí, sociální pracovnice (do 03/2015)
Martin Klajn, DiS. → vedoucí, sociální pracovník (od 07/2015)
Mgr. Šárka Poláčková → režimová a volnočasová pracovnice
Bc. Dominika Váňová → režimová a volnočasová pracovnice,
 vedoucí (od 04/2015 do 06/2015)

Bc. Eva Gruberová → režimová a volnočasová pracovnice (do 04/2015)
Mgr. Tomáš Harant → sociální pracovník (od 04/2015 do 06/2015)
Bc. Kristýna Viehmannová → režimová, volnočasová
 a sociální pracovnice (od 08/2015)

V rámci doplňkových, časově ohraničených aktivit (od 11/2015 
do 12/2015) zaměřených na mapování lokality a prohloubení
spolupráce s dalšími subjekty dále zaměstnáni:
Mgr. Andrea Štorková, Zuzana Surá, Mgr. Lenka Vyternová, 
Mgr. Štefan Schwarc → metodická a projektová práce při rozvoji aktivit
 CROSS NZDM PREVENT (od 11/2015 do 12/2015)

Doplňkovou činnost strukturovaného doučování zajišťuje 
na DPP Bc. Linda Schaffarz

CENTRUM PODPORY 
PĚSTOUNSKýCH RODIN

nabízí podporu pěstounským rodinám z celého Jihočeského kraje. 
Své prostory má v Českých Budějovicích, Strakonicích 
a Prachaticích, avšak pracovníci pravidelně dojíždí 
za pěstounskými rodinami kamkoliv je potřeba. Centrum 
podpory pěstounských rodin PREVENT má pověření k sociálně 
právní ochraně dětí a uzavírá dohody o výkonu pěstounské 
péče.

Hodně využívanou s lužbou 
(zejména ke konci roku) je 
doučování. Když je chuť, 
dohnat se dá hodně!

V Českých Budějovicích 
najdete prostory zařízení 
v budově Domu s lužeb 
naproti Hlavní poště, 
ve Strakonicích nedaleko 
náměstí v Bavorově ulici .

Každá z pracovnic má na starosti 
určitý počet „svých“ rodin, se 
kterými pracuje samostatně. 
Tým se ale pravide lně schází 
k poradám a supervizím.
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POSLÁNÍ
Naším posláním je pomáhat pěstounským rodinám v Jihočeském 
kraji vytvářet podmínky pro optimální zajištění náhradní 
rodinné péče dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními 
rodiči.

TýM
Mgr. Anna Němcová → vedoucí, klíčová pracovnice
Mgr. Lenka Čadová → klíčová pracovnice 
Mgr. et Mgr. Bc. Erika Jarošová → klíčová pracovnice 
Mgr. Michaela Nenadálová → klíčová pracovnice (DPČ)
Bc. Zuzana Hrdličková, DiS. → klíčová pracovnice (08/2015)
Mgr. Martina Brožová → psycholožka, psychoterapeutka, lektorka (DPP)
Martin Klajn, DiS. → lektor, poradce, terapeut (DPP)

Konzultace probíhají nejčastěji přímo v domácnosti pěstounů, ale v prostorách zařízení je na řešení určitých „problémů“ klidnější prostředí. Velký prostor při konzultacích mají vždy samotné děti .

Bez úzké osobní spolupráce 
s orgány sociálně právní 
ochrany dětí (OSPOD) se 
pracovníci neobejdou.

Pěstouni mají povinnost 
účastnit se 24 hodin 
vzdělávání ročně, a tak se 
zařízení snaží nabídnout 
pestrou škálu různě 
zaměřených kurzů. Část 
pěstounů nejraději splní 
tuto povinnost v rámci 
víkendových pobytů ce lých 
rodin, kde je mnohem více 
času sdílet s ostatními 
radosti i starosti, které 
pěstounství přináší.

Centrum nabízí v případě 
potřeby také hlídání dětí, 
doučování a příležitostné 
volnočasové akce pro děti .
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VZDĚLÁVÁNÍ

KURZY AKREDITOVANÉ MPSV
V současné době nabízíme tři různé kurzy akreditované 
MPSV, které jsou určené sociálním pracovníkům a pracovníkům 
v sociálních službách. Pořádáme jak otevřené kurzy s vypsanými 
termíny, tak i kurzy „na klíč“ pro uzavřené skupiny. Většina 
lektorů těchto kurzů jsou vedoucí pracovníci ostatních 
programů naší organizace.

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNů
Každoročně nabízíme na výběr z dvaceti zajímavých témat, 
o kterých pořádáme kurzy a semináře. Ty jsou určené jak 
pěstounům v naší péči, tak i pěstounům z jiných organizací. 
Vzdělávání realizujeme také na zakázku či objednávku a pořádáme 
i víkendové vzdělávací pobyty. Kvalita naší lektorské základny 
je založena na dlouholeté zkušenosti v širokém spektru souvi-
sejících oborů. Snažíme se, aby naše kurzy byly zaměřené co 
nejvíce na praxi a potřeby konkrétních pěstounských rodin.

ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE
Původně lokální jihočeská akce s účastí okolo 50 posluchačů 
se s léty proměnila v celorepublikově vyhledávanou konferenci, 
kterou navštěvuje každoročně více než 150 posluchačů. Konference 
preferuje sdílení nových poznatků, experimentů a zkušeností 
z praktického života všech služeb pro závislé. Vedle odborného 
programu akcentuje prohlubování kolegiálních vztahů.  V roce 
2015 jsme pořádali 9. ročník, tentokrát v Třeboni.

DOBROVOLNICKý PROGRAM PREVENT
Dobrovolníci pomáhají zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb 
a umožňují jejich širší záběr. Pracovníci mají díky nim víc 
času věnovat se odborné práci a zároveň přinášejí „jiný“ 
přístup ke klientům. Dobrovolníci jsou také nepostradatelní 
při pořádání veřejných akcí organizace. Dobrovolnický program 
je od července 2014 akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR.

TýM
Mgr. Lenka Čadová → koordinátorka (do 08/2015)
Mgr. Dagmar Randáková → vedoucí projektu (od 09/2015)

Klíčoví dobrovolníci: 
Daniela Frantálová, Olga Izabela Sýkorová, Lucie Kokešová, 
Ilona Kárová, Romana Kübelbek, Lucie Kylbergerová, 
Isabela Vilingerová, Dana Mrňousová, Eliška Nečasová
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SPRÁVA A VEDENÍ 
ORGANIZACE 
„ZÁKLADNA“

Zajišťuje finanční prostředky na provoz našich zařízení, 
spravuje administrativu, řídí vnitřní procesy a prosazuje 
odborné zájmy na politicko-koncepčních platformách.

Dlouhé te lefonáty, dlouhá jednání 
s úředníky, zastupite li, politiky, 
dlouhé cesty do krajského i hlavního 
města, dlouhé sezení nad projekty…
dlouhé dny ředite le organizace.

Tohle oddělení je jako strojovna ce lé 
organizace. Bez jeho dokonalého 
fungování by se zastavil provoz 
ve všech zařízeních. Každý tady má 
své jasné kompetence, povinnosti 
a úkoly.

Odbornost s lužeb, výběr pracovníků, jejich další vzdělávání 
a profesionální práci bedlivě hlídá odborný ředite l . Aby šla 
každá utracená koruna z dvacetimilionového rozpočtu z té 
správné „kolonky“, je zase starostí hlavní ekonomky. Ani jeden 
z nich to nemá snadné. 
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Michal Němec → výkonný ředitel
Mgr. Tomáš Harant → odborný ředitel
Mgr. Dagmar Randáková → manažerka rozvoje služeb (od 09/2015)
Helena Platzerová → vedoucí administrativního oddělení, hlavní ekonom
Markéta Velková → administrativní pracovnice
Marta Roubalová → administrativní pracovnice
Daniel Vlček → administrativní pracovník
Věra Kontríková → externí účetní

Všichni vedoucí jednotlivých 
zařízení se jednou měsíčně 
schází ke společné poradě 
s vedením organizace.

Dokumentů a dokladů 
k financování s lužeb už je tolik, 
že bylo nutné pronajmout s i 
na ně samostatnou místnost.

„Jak tohle letos dopadne…?“
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ŽELEZNý 
ADIKTOLOG

je název celostátní sportovně společenské akce, jejímž 
středobodem je amatérský triatlon a tématem je „adiktologie“. 
Akce si klade za cíl rozšířit povědomí o adiktologických 
službách i závislostech obecně. Místem konání jsou malebné 
České Budějovice, konkrétně jejich Sokolský ostrov nedaleko 
centra města.

Jak již název napovídá, na startu triatlonu lze očekávat 
zejména adiktology. Ano, je to tak, ovšem do pojmu 
adiktolog si dovolujeme zahrnout všechny pracovníky 
v oboru adiktologie, včetně těch, kteří tvoří zázemí 
našeho oboru ve vzdělávacích institucích, úřadech 
a podobně. Železný adiktolog je však otevřen i pro 
abstinující klienty a v neposlední řadě pro širokou 
veřejnost. V roce 2015 jsem pořádali 4. ročník.

Závodníci musí zdolat trať -  
500 m plaváním, 20 km na kole 
a 5 km během. 
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ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT
→ Klientů v ambulantní péči: 381, Konzultace: 1 051 hodin
→ Rozpočet: 1 639 288 Kč 1

DOLÉČOVACÍ CENTRUM PREVENT
→ Klientů v léčbě: 41, Konzultace: 2 028 hodin
→ Rozpočet: 2 441 829 Kč 1

JIHOČESKý STREETWORK PREVENT
→ Klientů: 545, Kontaktů s klienty: 6 675, Vyměněné stříkačky: 46 164 ks, 

Distribuované a) kapsle: 2 000 ks, b) šňupátka: 1 576 ks
→ Rozpočet: 4 422 602 Kč 1

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT ČESKÉ BUDĚJOVICE
→ Klientů: 469, Kontaktů s klienty: 8 135, Vyměněné stříkačky: 92 025 ks
→ Rozpočet: 3 155 622 Kč 1

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT PRACHATICE
→ Klientů: 204, Kontaktů s klienty: 1 102, Vyměněné stříkačky: 15 709 ks
→ Rozpočet: 1 311 883 Kč 2

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT STRAKONICE
→ Klientů: 227, Kontaktů s klienty: 1 574, Vyměněné stříkačky: 14 175 ks
→ Rozpočet: 1 499 345 Kč 3

RESOCIALIZAČNÍ PROGRAMY PREVENT
→ Klientů: 48 (01—06/2015)
→ Rozpočet:  779 393 Kč 4

SUBSTITUČNÍ CENTRUM PREVENT
→ Klientů v ambulantní léčbě: 33, Kontaktů s klienty: 4 838
→ Rozpočet: 1 953 937 Kč 1

CENTRUM PODPORY PĚSTOUNSKýCH RODIN PREVENT
→ Rodin v péči: 46, Konzultačních hodin: 682, Tel. Intervencí: 108, 

hlídání dětí 463 hodin, respit: 144 dní
→ Rozpočet: 1 890 554 Kč 5

CROSS NZDM PREVENT
→ Klientů: 85, Kontaktů s klienty: 2 189
→ Rozpočet: 1 232 579 Kč 6

STATION 17 – NZDM PREVENT
→ Klientů: 54, Kontaktů s klienty: 1 803
Rozpočet: 1 107 213 Kč 7

DOBROVOLNICKý PROGRAM
→ Klíčových dobrovolníků: 9, dalších dobrovolníků: 50, 

dobrovolnictví a) ve službách 287 hodin, b) na akcích 650 hodin
→ Rozpočet: 45 097 Kč 8

VýSLEDKY A FINANCOVÁNÍ 

V ROCE 2015

1 Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky 

a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce 

a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Jihočeského kraje, 

Statutárního města České Budějovice, z příspěvků a dotací dalších měst 

a obcí uvedených na straně 59, z darů fyzických a právnických osob 

a vlastních zdrojů organizace.

2 Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky 

a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce 

a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Jihočeského kraje, města 

Prachatice, z příspěvků a dotací dalších měst a obcí uvedených na straně 59, 

z darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

3 Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky 

a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce 

a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Jihočeského kraje, města 

Strakonice, z příspěvků a dotací dalších měst a obcí uvedených na straně 59, 

z darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

4 Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a vlastních zdrojů 

organizace.

5 Financováno ze Státního příspěvku na výkon pěstounské péče a vlastních 

zdrojů organizace.

6 Projekt byl financován z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, 

města Strakonice, Jihočeského kraje a z darů fyzických a právnických osob.

7 Projekt byl financován z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, 

města Blatná, Jihočeského kraje a z darů fyzických a právnických osob.

8 Financováno z dotace Ministerstva vnitra a vlastních zdrojů organizace.
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ÚČETNÍ 

ZÁVĚRKA

VýKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

Spotřebované nákupy celkem → 3 503

Služby celkem → 3 777

Osobní náklady celkem → 14 482

Daně a poplatky celkem → 32

Ostatní náklady celkem → 110
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
            a opravných položek celkem

→ 21

Poskytnuté příspěvky celkem → 21

Náklady celkem → 21 947

A. NÁKLADY

B. VýNOSY 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem → 2 913

Ostatní výnosy celkem → 81

Přijaté příspěvky celkem → 317

Provozní dotace celkem → 18 655

Výnosy celkem → 21 967

C. VýSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM → 20

   Daň z příjmu → 3

D. VýSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ → 17

ROZVAHA 
Ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

Aktiva Stav k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav k poslednímu 
dni účetního 
období

A. dlouhodobý majetek celkem → 98 → 77

 I. dlouhodobý nehmotný 
  majetek

→ 2 → 0

 II. dlouhodobý hmotný majetek 
  celkem

→ 151 → 151

 IV. oprávky k dlouhodobému 
  majetku celkem

→ 55 → 74

B. krátkodobý majetek celkem → 2 227 → 881

 I. zásoby celkem → 7 → 5

 II. pohledávky celkem → 1 676 → 378

 III. krátkodobý finanční 
  majetek celkem

→ 528 → 478

 IV. jiná aktiva celkem → 15 → 20

Aktiva celkem → 2 325 → 958

Pasiva Stav 
k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 
období

A. vlastní zdroje celkem → 571 → 555

 I. jmění celkem → 502 → 538

 II. výsledek hospodaření 
  celkem

→ 69 → 17

B. cizí zdroje celkem → 1 754 → 403

 III. krátkodobé závazky 
  celkem

→ 1 485 → 328

V. jiná pasiva celkem → 270 → 75

Pasiva celkem → 2 325 → 958
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AKTUÁLNÍ 

KONTAKTY

ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT
 Františka Ondříčka 2, 370 05 České Budějovice
→ vedoucí: Bc. Tomáš Brejcha
→ M: +420 725 708 078, E: ap@prevent99.cz

DOLÉČOVACÍ CENTRUM PREVENT
 Tylova 23, 370 01 České Budějovice
→ vedoucí: Mgr. Jiří Koreš (od 1. 5. 2016 Ing. Bc. Jan Šnokhous)
→ T: +420 386 350 380, M: +420 725 349 353, E: dc@prevent99.cz

CENTRUM PODPORY PĚSTOUNSKýCH RODIN PREVENT
 Bavorova 24, 386 01 Strakonice
 Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovice
 Primátorská 76, 383 01 Prachatice
→ vedoucí: Mgr. Anna Němcová
→ M: +420 607 770 655, E: cppr@prevent99.cz

CROSS NZDM PREVENT
 Lidická 193, 386 01 Strakonice
→ vedoucí: Martin Klajn, DiS.
→ M: +420 725 581 884, E: cross@prevent99.cz

JIHOČESKý STREETWORK PREVENT
 Lannova 117/63, 370 01 České Budějovice
→ vedoucí: Bc. Kamil Podzimek
→ M: +420 602 570 366, E: js@prevent99.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT ČESKÉ BUDĚJOVICE
 Tř. 28. října 1312/16, 370 01 České Budějovice
→ vedoucí: Ing. Bc. Jan Šnokhous
→ T: +420 387 201 738, M: +420 724 070 783, E: kccb@prevent99.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT PRACHATICE
 Primátorská 76, 383 01 Prachatice
→ vedoucí: Mgr. Daniel Randák
→ T: +420 388 310 147, E: kcpt@prevent99.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT STRAKONICE
 Komenského 174, 386 01 Strakonice
→ vedoucí: Mgr. Daniel Randák
→ T: +420 383 322 357, E: kcst@prevent99.cz

SUBSTITUČNÍ CENTRUM PREVENT
 Matice školské 17, 370 01 České Budějovice
→ vedoucí: Mgr. Lenka Moravcová
→ M: +420 727 885 788, E: sc@prevent99.cz

STATION 17 – NZDM PREVENT
 Spálená 727, 388 01 Blatná
→ vedoucí: Martin Klajn, DiS.
→ M: +420 725 581 884, E: station17@prevent99.cz

PORADNA PRO NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI PREVENT  NEW
 Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice
→ vedoucí: Mgr. Jiří Koreš
→ M: +420 776 432 767, E: pnz@prevent99.cz

ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY VE VĚZENÍ PREVENT NEW
 vedoucí: Ing. Bc. Jan Šnokhous
→ M: +420 725 349 353, E: asv@prevent99.cz

PREVENT 99 z.ú. 
Heydukova 349, 386 01 Strakonice

 T: +420 383 323 920, E: prevent@prevent99.cz
→ výkonný ředitel: Michal Němec
  M: +420 602 716 904, E: nemec@prevent99.cz
→ odborný ředitel: Mgr. Tomáš Harant
  M: +420 727 885 787, E: harant@prevent99.cz
→ ekonom, vedoucí admin. odd.: Helena Platzerová
  M: +420 607 814 542, E: platzerova@prevent99.cz
→ manažerka rozvoje služeb: Mgr. Dagmar Randáková 
  M: +420 602 131 970, E:randakova@prevent99.cz

mailto:station17@prevent99.cz
mailto:pnz@prevent99.cz
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SPOLuPrÁCe

FIRMY A INSTITUCE
A.N.O., ADVAITA, z.ú., Amalthea z.s., APSS ČR, Arkáda z.s., Auritus z.s., Azylový 

dům sv. Dominika Savia pro matky s dětmi Prachatice, Azylový dům sv. Pavla 

České Budějovice, Centrum vzdělávání a kultury Blatná, CPPT o.p.s., ČČK Prachatice, 

Český červený kříž České Budějovice, DC Magdaléna, Dětské centrum Jihočeského 

kraje, Diecézní charita České Budějovice, Do světa z.s., Euroškola Strakonice, 

Farní Charita Prachatice, Gymnázium Strakonice, Intervenční centrum České 

Budějovice, Jihočeská rozvojová o.p.s., KHS – Územní pracoviště Prachatice, 

KHS – Územní pracoviště Strakonice, KHS České Budějovice, Klinika Adiktologie 

VFN UK, Klub Mana Strakonice, KreBul, o.p.s., Laxus z.ú., Magdaléna o.p.s., 

Městská Charita České Budějovice, Městské policie obcí Jihočeského kraje, 

Městský ústav sociálních služeb Strakonice, Metha, z.ú., Mezi proudy o.p.s., 

MŠ Holečkova Strakonice, MŠ Lidická Strakonice, MŠ Spojařů Strakonice, Nemocnice 

České Budějovice, Nemocnice Prachatice, Nemocnice Strakonice, NMS, Nyní Infekční 

ambulance Nemocnice Strakonice, NZDM Bongo, Občanská poradna při Jihočeské 

rozvojové o.p.s., Občanská poradna při Jihočeské rozvojové, o.p.s., Oblastní 

charita Jihlava, Odbor sociálních věcí České Budějovice, Oddělení sociálně 

právní ochrany Milevsko, Oddělení sociálně právní ochrany dětí Blatná, Oddělení 

sociálně právní ochrany dětí České Budějovice, Oddělení sociálně právní ochrany 

dětí Prachatice, Oddělení sociálně právní ochrany dětí Strakonice, Oddělení 

sociálně právní ochrany dětí Trhové Sviny, Oddělení sociálně právní ochrany 

dětí Týn nad Vltavou, Oddělení sociálně právní ochrany dětí Vimperk, Oddělení 

sociálně právní ochrany dětí Vodňany, Partners Czech, Pedagogická fakulta JČU, 

Pedagogicko psychologická poradna Prachatice, Pedagogicko psychologická poradna 

Strakonice, PL Červený Dvůr, PN Jihlava, Policie ČR, Poradna EVA České Budějovice, 

Portus Prachatice, o.p.s., Právní poradna A.N.O., Prev-centrum, z.ú., Proadis z.s., 

Probační a mediační služba České Budějovice, Probační a mediační služba 

Prachatice, Probační a mediační služba Strakonice, Progressive o.p.s., 

Psychiatrická ambulance PL Lnáře ve Strakonicích, Psychiatrická ambulance 

Prachatice, SANANIM z.ú., Semiramis z.ú., SOB – spolek obcí Blatenska, SOŠ Blatná, 

SOU Blatná, Společnost Podané ruce o.p.s., Stáje Štětice – Jiří Svoboda, 

SVP Strakonice, Teologická fakulta JČU, Terénní program Městské charity ČB, 

TK Advaita, TK Fénix, TK Fides, TK Karlov, TK Magdaléna, TK Němčice, TK Nová 

Ves, TK Podcestný mlýn, TK White Light I, Ulice — agentura sociální práce, z.s., 

Úřad práce České Budějovice, Úřad práce Prachatice, Úřad práce Strakonice, 

www.jobs.cz, www.prace.cz, Záchytná protialkoholní a protitoxikomanická 

stanice České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta JČU, Zdravotní ústav 

České Budějovice, ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice, 

ZŠ Komenského Blatná, ZŠ Plánkova Strakonice, ZŠ Poděbradova Strakonice, 

ZŠ Povážská Strakonice, ZŠ T.G.M. Blatná

LIDÉ
MUDr. David Adameček, Marie Banáková, Mgr. Eva Bartošová, Dana Bedlánová, 

Mgr. Michaela Baslerová, Ing. Kamil Bjaček, Mgr. Bc. Pavel Bláha, Pavel Bláha, 

Stanislav Bláha, Milada Brejchová, Bc. Štěpánka Candrová, MUDr. Martin Čech, 

Bc. Michaela Čermáková, DiS., František Doktor, Mgr. Pavla Doubková, MUDr. Jiří 

Dvořáček, Mgr. Martina Eisenhammerová, Jan Ferenčík, Bc. Světluše Fialová, Věra 

Filipová, MUDr. Jaroslav Gutvirth, Zdeněk Hadrava, Irena Hanousková, Mgr. Jan 

Hesoun, Mgr. Josef Hess, MUDr. Jitka Hlavničková, Ing. Jiří Horecký, MBA, PhD., 

MUDr. Ivo Horný, Mgr. Vladimír Horváth, JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, Jan 

Hromada, DiS., PaedDr. Mgr. Dagmar Hrubá, Josef Hruška, Lenka Chalupová, Klára 

Chovancová, Hotel VLTAVA, Jiří Janků, MUDr. Marcela Kalná, Bc. Štěpánka Kardová, 

Mgr. Iva Karasová, Věra Kárová, Mgr. Helena Kavanová, MUDr. Zsolt Kecskeméthy, 

František Kněžínek, Mgr. Helena Kocmanová, Mgr. Milan Kolář, Ing. Helena 

Kolmanová, Mgr. Noemi Komrsková, Věra Kontríková, Mgr. Věra Korčáková, 

Mgr. ŠárkaKovárnová, Mgr. David Kostohryz, MUDr. Marie Kotišová, Ing. Marie 

Kotrbová, MUDr. Ivana Krabatschová, Mgr. Lucie Králová, Radka Krygarová, 

BcA. Milan Krištůfek, Bc. Markéta Koubková, Mgr. Jan Látal, Bc. Jana Lhotáková, 

Iva Linhová, Dagmar Lísková, Alejandro Maestre, Bc. Kateřina Malečková,  

Ing. Jaroslava Martanová, Roman Mezlík, prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., 

Mgr. Johana Mertová, Ing. Jana Moravcová, MUDr. Vladimír Muchl, Mgr. Marek Nerud, 

MUDr. Miroslav Norek, Ing. Tomáš Novák, Mgr. Michal Novotný, Hana Pecková, 

MUDr. Michal Pelíšek, Bc. Dagmar Pilíková, Mgr. Pavel Plaček, Mgr. Ondřej 

Počarovský, MUDr. Jana Požárková, PhDr. Dana Rabiňáková, PhDr. Josef 

Radimecký, MSc., Ph.D., Mgr. Martina Ramešová, JUDr. Hana Randáková, Hana 

Rabenhauptová, Mgr. Alexandra Roubalová, Mgr. Štefan Schwarc, Mgr. Lenka 

Sládková, Ing. Soňa Slepičková, Bc. Marcela Slipková, Mgr. Ing. Jiří Staníček, 

Mgr. Ivana Stráská, Jiří Stříbrný, Mgr. Petr Studenovský, David Svoboda, DiS., 

Mgr. Petr Sznapka, Vladimír Šilhan, Mgr. Milan Šnorek, Bc. Ladislava Šťastná, 

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D, Jana Tesařová, Petra a Tomáš Valovi, Stefano Venturiero, 

Mgr. Eva Vernerová, Mgr. Pavel Vítkovský, Mgr. Jaroslava Víznerová, Mgr. Hana 

Vojtěchová, Mgr. Lenka Vysoká, Mgr. Lenka Vyternová, MUDr. Jiří Zdvořák, Dagmar 

Zelenková, MUDr. Martin Žižka, MBA
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OBCE, KTERÉ NÁS PODPOŘILY V RÁMCI MODELU 
SPOLUFINANCOVÁNÍ ADIKTOLOGICKCýH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE
Borovany, Bošice, Čejkovice, České Budějovice, Číčenice, Doubravice (ČB), 

Drahotěšice, Hlavatce, Hluboká nad Vltavou, Hodětín, Horní Stropnice, Hosín, 

Hoslovice, Hoštice, Hranice, Chelčice, Chýnov, Jankov, Kalenice, Katovice, 

Košice, Ktiš, Libějice, Libějovice, Ločenice, Mahouš, Malovice, Mičovice, 

Mokrý Lom, Nadějkov, Nebřehovice, Němčice, Netolice, Nišovice, Nová Ves, 

Nová Ves u Ml. Vožice, Nové Hrady, Novosedly, Planá, Prachatice, Radkov, 

Řemíčov, Sedlec, Skočice, Soběslav, Stádlec, Stachy, Staré Hodějovice, 

Strakonice, Strážný, Střelské Hoštice, Ševětín, Šumavské Hoštice, Trhové 

Sviny, Týn nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Vimperk, Vodňany, Volary, Volyně, 

Vrábče, Zhoř u Tábora, Zvěrotice, Želeč

PROSTŘEDNICTVÍM SVAZKU OBCÍ BLATENSKA — Bělčice, Bezdědovice, Blatná, 
Bratronice, Březí, Buzice, Čečelovice, Doubravice, Hajany, Hlupín, Hornosín, 

Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom, Mačkov, Mečichov, 

Myštice, Předmíř, Radomyšl, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Třebohostice, 

Uzenice, Uzeničky, Velká Turná, Záboří

FIRMY A INSTITUCE
AAPSS ČR, AH Hanzalík, ALZA.cz Praha, Bratři Zátkové a.s., Cukrárna 7, 

Česká spořitelna a.s., ČEVAK a.s., DECATHLON, Even s.r.o., Exbio Olomouc, 

GoMobil, GoPay, Hober s.r.o., Hoch a synové 1899, s.r.o., Irena Kadečková — 

TISKÁRNA STRAKONICE, Jiho Tech s.r.o., Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 

Jihočeský kraj, KERAMAG, KOLO koupelny, Lanový park Libín, Lanový park Máj, 

Lesy ČR, Madeta a.s., MediClinic a.s., MEDIMAT CB, s.r.o., Medistyl-Pharma a.s., 

Město Blatná, Město Borovany, Město Netolice, Město Nové Hrady, Město Prachatice, 

Město Soběslav, Město Strakonice, Město Trhové Sviny, Město Týn nad Vltavou, 

Město Veselí nad Lužnicí, Město Vimperk, Město Vodňany, Město Volary, Město 

Volyně, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 

zdravotnictví, Národní síť podpory zdraví, o.s., Pellwood – bubenické paličky, 

PINTOS.cz, PRIMA, a.s., Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, ROCK 

RADIO, SANITEC s.r.o., Schubert CZ, s.r.o., smart-filter.com s.r.o., Sportovní 

zařízení města České Budějovice, SRNECZEKDESIGN, Statutární Město České 

Budějovice, Stavoklima v.o.s., TERMS a.s., TJ Blatná, VZP

LIDÉ
Veronika Beránková, Ivana Bláhová, Bc. Tomáš Brejcha, Mgr. Martina Brožová, 

Mgr. Lenka Čadová, Ludmila Drozdová, Marcela Hrádková, RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., 

Ing. Michal Kolda, Mgr. Jiří Koreš, David Kudláček, Marie Maršálová, Mgr. Hana 

Míková, Lenka Moravcová, Anna a Michal Němcovi, Radek Platzer, Bc. Kamil 

Podzimek, Bc. Petra Půbalová, Vojtěch Pysk, Dagmar a Daniel Randákovi, 

Mgr. Bc. Jan Šnokhous, Mgr. Pavlína Vrobelová, Pavel Záviš, Mgr. Lenka 

Zelenková, Jana Zemanová, MUDr. Martin Žižka, MBA

FINANCE 

A HMOTNÉ DARY
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