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Do roka a do dne se ukáže.



o. s. PREVENT je členem o. s. PROADIS , 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
a A.N.O.

Základní principy poskytování služeb

Dobrovolnost, informované rozhodnutí

Účast uživatele služby v programu je dob-

rovolná, o jeho využití a průběhu se uži-

vatel rozhoduje se znalostí podmínek, práv 

a povinností. 

Respekt
Respektujeme možnosti a schopnosti každého uživatele služby, který se sám rozhoduje jaké služby využije.

Důvěrnost, mlčenlivost
Veškeré jmenovité údaje o uživateli služby a jeho zdravotním stavu, drogové kariéře atd. jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho  souhlasu. Výjimkou jsou povinnosti zdravotnických zařízení (SCP) vyplývající ze zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví liduv platném znění, závažné skutečnosti vyplývající z Trestního zákona č. 40/2009 Sb. (§ 367, 368) v platném znění a případně další nadřazené aktuální právní normy prolamující mlčenlivost.

Rovnost
Odborné služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu 
na vzdělání, pohlaví,  rasu, politické přesvědčení, náboženství, 
právní či společenské postavení. Výjimečně mohou některá 
omezení vyplývat z indikace pro daný typ programu (např. 
u substituční léčby).

Doprovázení, poradenství, vzdě- lávání 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.

Pomáháme 

předcházet nebo 

řešit úskalí spojená 

s dospíváním, péčí o děti 

a závislostním 

chováním.

Provoz sítě zařízení a programů za- 
měřených na prevenci, po-
skytování informací, včas-
nou profesionální pomoc a léčbu závislostí.

Cíle

Poslání
Otevřenost 

Uživatelé služby se mohou aktivně podílet na tvorbě a nastavení služeb, 

hodnotit užitečnost a efektivitu služby, vyjadřovat se k problémům. 

Odbornost a spolupráce

Služby jsou poskytovány personálem s odpovídajícím vzděláním a praxí. 

Pokud požadovanou či indikovanou službu daný program neposkytuje, 

kontaktuje klienta na příslušné odborné pracoviště. 

Individuální přístupSlužby vycházejí vstříc individuální potřebě uživatele, 

je brán ohled na jeho aktuální životní situaci.
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Valná hromada – členové sdružení

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, který volí a odvolává 

předsednictvo a revizní komisi a rozhoduje o dalších zásadních otázkách. 

Ke dni 31. 12. 2012 měl PREVENT 38 řádných  členů, kteří se aktivně podíle- 

li na naplňování cílů sdružení. 

Revizní komise
Revizní komise je 
kontrolní orgán, 
který odpovídá 
Valné hromadě. 
Má 3 členy. Kon- 
troluje plnění 
usnesení Valné 
hromady a hospo- 
daření předsed- 
nictva sdružení.

Předsednictvo

Předsednictvo je statutárním orgánem sdružení. Má 5 členů, v čele s předsedou, 

kteří řídí činnost mezi Valnými hromadami, zastupují sdružení navenek, zajiš-

ťují finanční zabezpečení projektů a smluvní vztahy. Předsednictvo jmenuje 

vedoucí projektů a oddělení, výkonného a odborného ředitele.

Výkonný ředitel
Je vrcholná výkonná funkce v organizaci přímo podřízená předsednictvu. Je vrcholným finančním ma- 

nažerem.  Zodpovídá za fungování nastavených vnitřních procesů organizace a hospodaření organizace. 

Vede jednání ve jménu organizace na nejvyšších úrovních. Podává návrhy (předsednictvu) na úpravy, vý- 

voj, nebo vznik nových vnitřních procesů v organizaci a řešení krizových situací ve financování. Přímo 

řídí vedoucí jednotlivých programů, zařízení a oddělení. Koordinuje a řídí vznik nových programů.

Odborný ředitel
Zodpovídá za odbornou kvalitu aktivit a služeb organizace, existenci a aktualizaci 
nutných formálních statusů jednotlivých služeb a aktivit (certifikace, registrace, 
akreditace atd.), naplňování standardů kvality poskytovaných služeb, odbornou 
úroveň dokumentů prezentujících poskytované služby (zejména žádosti o dotace, 
průběžné a závěrečné zprávy o realizaci služeb atd.).

Vedoucí zařízení  (projektu)Zodpovídá za realizaci projektu dle jeho písemného zpracování, zodpovídá za dodržování 

standardů při realizaci svých projektů. Vede pracovní tým svého projektu.



Adiktologická (dříve Drogová) poradna Prevent

Mgr. Michaela Kotyzová 

poradce, terapeut

Poslání
> Posláním Adik-

tologické porad-

ny PREVENT je 

prostřednictvím 

rozvíjení schop-

ností osob užíva-

jících drogy nebo 

na drogách zá-

vislých zvládat 

problémové situ-

ace ve svém přiro-

zeném prostředí 

a zlepšovat kvali-

tu života jim, je-

jich rodinám 

a blízkým.

Události a vývoj v roce 2012

> V cílové populaci nedošlo k výraznějším změnám oproti předchozím rokům. Do poradny chodí 

stále stejná cílová skupina. Nejpočetnější je skupina uživatelů pervitinu. Stále okrajově přichází 

také lidé s problémy týkajícími se užívání alkoholu a gamblingu. V Českých Budějovicích byla pro 

uživatele alkoholu otevřena nová poradna, takže se snažíme delegovat osoby s tímto problémem 

tam. Dále služeb poradny využívají rodinní příslušníci uživatelů.

> V průběhu druhé poloviny roku 2012 jsme pilotně spustili realiza-
ci terapeutické skupiny pro klienty s poruchami příjmu potravy 
v kombinaci s užíváním návykových látek. Nadále realizujeme 
rodičovskou skupinu.

> Od července jsme ve spolupráci s odborem sociálních věcí Jihočeského kraje a Záchytnou pro-tialkoholní stanicí spustili též pilotní projekt „OKONZ”. Projekt nabízel intervence u mladist-vých bezprostředně po jejich „vystřízlivění” na záchytné stanici. Přestože byl zaškolený tým pracovníků připraven 24 hodin denně přijmout informaci o záchytu intoxikovaného mladist- vého a následně s ním i s jeho rodiči pracovat, téměř žádná intervence se neuskutečnila. Neúspěch pramenil jednak z neochoty rodičů oněch mladistvých situaci s našimi pracov- níky řešit a jednak z tajemného snížení záchytů mladistvých na stanici. Příčinu 90 % poklesu záchytů oproti předchozím letům se nám nepodařilo jednoznačně analyzovat.

Vybrané statistické údaje zařízení v roce 2012
Počet klientů celkem  245
Z toho uživatelů nealkoholových drog 112
 Z toho mužů 59
 Z toho žen 53
Z toho – uživatelů alkoholu 16
Z toho – gamblerů  4
Z toho – rodinní příslušníci, blízké osoby 113 

Bc. Tomáš Brejcha

 vedoucí, poradce, 

psychoterapeut, adiktolog

Střípky
> Vzrostl počet klientů uživatelů drog o 62 %!

> Vzrostl počet klientů neuživatelů (zejm. rodičů) o 26 %!

> Vzrostl počet kontaktů s uživateli drog o 60 %!

> Změnili jsme oficiální název zařízení na „Adiktologická poradna” (dříve „Drogová por.”).

> Naše kolegyně Míša Kotyzová povila dceru Justýnu.



Doléčovací centrum Prevent Mgr. Martina Brožová

psycholog

Poslání
> Posláním služby následné 

péče je podpora osob při-

cházejících bezprostředně 

po ukončení léčby zezávis-

lostí v jejich opětovném 

začlenění do společnosti. 

 Služba je realizována 

v Českých Budějovicích 

a je zaměřena na abstinu-

jící osoby z České republiky, 

pro které je návrat do pů-

vodního prostředí vzhledem 

k závislosti rizikový.

Události a vývoj v roce 2012

> V roce 2012 se základní rámec poskytovaných služeb nijak nezměnil, zaříze-

ní nadále poskytuje rezidenční i ambulantní formu programu pro uživatele 

drog přicházejí bezprostředně po ukončení léčby. 

> Dílčí změny nastaly v metodách práce, respektive v povinných aktivitách kli-entů. Díky aktuální situaci byla zrušena arteterapie a náhradní skupinovou aktivitou se stala samostatná skupina prevence relapsu, která funguje od září 2012. K dalším novinkám v metodách práce patří vznik samořídící skupiny klientů, jejímž obsahem je především samospráva zařízení a soužití klientů. V tomto roce také došlo ke změně statusu zátěžových výjezdů na fakultativní část programu.

> Provozní novinkou je navýšení kapacity pobytového programu z 11 

na 12 lůžek, které bylo inspirováno zejména dlouhodobě zvýšeným 

zájmem o program a dlouhými čekacími lhůtami.
Mgr. Jiří Korešvedoucí, socioterapeut, 

adiktolog

Ing. et Bc. Jan Šnokhous
socioterapeut,  volnočasový a režim

ový pracovník

Bc. Petra Podzimková

arteterapeut (D
PP)

Střípky
> V letošním roce jsme dosáhli historicky nejvyššího počtu 49 klientů.

> Dva klienti nastoupili přímo z výkonu trestu odnětí svobody.

> Průměrný věk všech klientů byl 31,8 let.

> Program využilo 36 mužů a 13 žen.

> Klienti se nejčastěji léčili primárně ze závislosti na pervitinu (55 %).

> Pobytovým programem prošly 4 matky s dětmi. 

> 7 klientů bylo HCV pozitivních, 1 klient HIV pozitivní.

> Průměrná doba od nástupu klienta do jeho zaměstnání byla 4 týdny.

> Nejčastější profese klientů je dělník ve výrobě.

> Nejvíce klientů je vyučených (47 %), následují středoškoláci (28 %) poté 

klienti se základním vzděláním (25 %).

> Na výroční komunitu přijelo celkem 28 klientů a ex-klientů, někteří 

se svými rodinami a dětmi.

 
Vybrané statistické údaje zařízení v roce 2012
Počet klientů strukturovaného programu  49
 Z toho mužů  36
 Z toho žen  13



Bc. Nikola Brandová
terénní sociální pracovník, (DPP)

Jihočeský streetwork Prevent

Poslání
> Jihočeský streetwork 

Prevent prostřednictvím 
terénní sociální práce 
(tj. probíhá v přirozeném 
prostředí - ulice, bary, 
squaty, byty…) usiluje 
o snižování a omezová-
ní rizik spojených s uží-
váním nealkoholových 
drog v populaci uživate-
lů drog a široké veřejno- 
sti v Jihočeském kraji.

Události a vývoj v roce 2012

> V průběhu roku nedošlo k žádným výrazným změnám v metodách a principech programu, 

avšak došlo k některým omezením. Díky v pololetí ukončenému financování z Individuál-

ního projektu Jihočeského kraje byla omezena frekvence terénní práce v některých lokali-

tách. Díky dlouhodobě neuspokojivé finanční situaci programu byl pro klienty omezen výběr 

zdarma distribuovaného HR materiálu.

> Kromě standardní terénní práce, jejíž výsledky shrnují statistické údaje, jsme v rámci inter-
vencí v prostředí noční zábavy navštívili s informačním stánkem celkem 8 tanečních akcí. 
Počátkem roku proběhl monitoring lékáren s cílem zjistit, kolik injekčních stříkaček se k uživa- 
telům drog dostává ve volném prodeji. Také proběhl monitoring non-stop barů a heren. 
V našem zařízení proběhlo šetření Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele 
omamných a psychotropních látek, na základě kterého nám byl udělen Certifikát na nejdelší 
možné období 4 let. 

Mgr. Pavlína Vrobelová

terénní sociální pracovník

Vybrané statistické údaje zařízení v roce 2012
Počet klientů celkem   641
 Z toho uživatelů nealkoholových drog 617
 Z toho mužů 433
Počet kontaktů   5097
Počet vyměněných inj. stříkaček 44531

M
gr. M

artina Langová

terénní sociální pracovník

Bc. Tomáš Hub
terénní sociální pracovník, 

(do 31. 7. 2012)

Bc. Jana Přádná 

terénní sociální pracovník

Mgr. Jana Bidlová
terénní sociální pracovník

Střípky
> V rámci průběžného monitoringu jsme „lustrovali” 26 barů a heren.

> Monitoring 22 lékáren vykázal v Českých Budějovicích prodej více 

než 17 000 stříkaček ročně.

> Program pracoval ve více než 12 městech a obcích a na území 8 ORP 

včetně krajského města.

> V rámci úspor vybíráme od klientů doplatky za nadstandardní 

HR materiál.
> Jihočeský streetwork prezentoval odborné příspěvky na Celostátní AT 

konferenci a Adiktologické konferenci JČ kraje.

Bc. Martin Zajíček
terénní sociální pracovník

Bc. Kamil Podzimek vedoucí zařízení, 
terénní sociální pracovník



Kontaktní centrum Prevent České Budějovice
Mgr. et Bc. Kateřina Marková

kontaktní pracovnice

Bc. Tomáš Hubkontaktní pracovník (od 3. 9. 2012)

Poslání
> Posláním KC Prevent České 

Budějovice je poskytnout 

bezpečné a přijímající 
prostředí populaci uživa-

telů drog, nabídnout jim 

pomoc a podporu při hle-

dání vhodného řešení je-
jich aktuálních problémů, 

minimalizovat zdravotní 

a sociální rizika, motivo-

vat ke změně dosavadní-
ho způsobu života směrem 

k abstinenci a těmito pro-

středky zároveň chránit 
populaci drogami neza- 

saženou.

Události a vývoj v roce 2012

> V poskytování základních služeb nedošlo k žádným změnám. Zvýšený 

zájem o službu se dařilo uspokojovat i přes nepříznivou finanční situaci.

> Na počátku roku nás finanční situace donutila omezit distribuci vybraného HR materiálu a určitý „nadstandardní“ materiál zpoplatnit. Na konci léta byla již finanční situace stabilizovaná a distribuce materiálu byla navrácena k původ-ní formě. Jeden druh jednorázových injekčních stříkaček však nadále poskytu-jeme za příplatek. Klientům je ale k dispozici stejný druh IS (od jiného výrobce) zdarma. Důsledkem zpoplatnění byl mírný pokles výměn a vyměněných IS.> Ostatní služby byly nabízeny ve stejném rozsahu. V zimním období byl 

na dva týdny vyhlášen výjimečný režim z důvodu silných mrazů. Tzn. pro 

klienty byla otevřena kontaktní místnost každý den (a to včetně víkendů) 

po dobu 7 hodin. Při zajištění výjimečného režimu v kontaktním centru 

vypomáhali i zaměstnanci o. s. Prevent pracující v jiných zařízeních.

Vybrané statistické údaje zařízení v roce 2012
Počet klientů celkem 368 Z toho uživatelů drog 330 Z toho mužů 220 Z toho uživatelů alkoholu 8 Z toho neuživatelů 30Počet kontaktů s uživateli nealkoholových drog 6 009Počet vydaných injekčních stříkaček 53 684

Mgr. et Bc. Olga Hynoušovávedoucí, kontaktní pracovnice(do 31. 1. 2013)

Johana Bürgerová, DiS.
kontaktní pracovnice 

František Kovářkontaktní pracovník (do 21. 9. 2012)

Střípky
> Ve službě dominují uživatelé se sociálními, zdravotními či existenciálními problémy.

> Ze 338 UD je celých 299 uživatelů pervitinu a pouze 27 uživatelů opiátových drog.

> Zaznamenali jsme nárůst záchytů klientů zneužívajících benzodiazepiny.

> Vzrostly případy zneužívání léku s farmaceutickým názvem „Vendal”.

> V tomto roce jsme pracovali s 3 těhotnými uživatelkami drog.

> Do abstinentní léčby byli odesláni 2 klienti, do substituční 6 klientů.



Bc. Petra Čenovská
sociální a kontaktní pracovník, adiktolog

Blanka Ondřejová, DiS.
kontaktní pracovník (do 30. 11. 2012)

Kontaktní centrum Prevent Prachatice 

Kontaktní centrum Prevent Strakonice

Poslání
> Posláním Kontaktních center Prevent  Prachatice a Strakonice je zkvalitnit život uživatelů drog a široké veřejnosti na Prachaticku a Strako-

nicku prostřednictvím kontaktních a poradenských služeb snižujících zdravotní, finanční a společenská rizika plynoucí z užívání drog.

Jedno nebo dvě 
kontaktní centra?
> Od roku 2010 byly od Kon-

taktních center v Prachati- 
cích a Strakonicích odděleny 
terénní programy a street- 
workeři přešli pod zastře- 
šující program – Jihočeský 
streetwork. Z praktických 
i finančních důvodů došlo 
paralelně k propojení týmů 
těchto dvou center a tak již 
třetím rokem zajišťuje čtyř-
členný tým pod jedním vede-
ním provoz ve dvou zařízeních. 

Události a vývoj v roce 2012

> První pololetí roku 2012 se z finančních důvodů neslo v duchu opatření nutných pro zachování 

služby. Řada z těchto opatření se dotkla i poskytovaných služeb - zejména na úrovni zpoplatnění 

a omezené distribuce vybraného zdravotnického materiálu. 

> Zařízení pokračovalo v provozním trendu nastaveném v roce 2010. Pokračujeme tedy v krizovém, 
nikoli optimálním provozu, který se vyznačuje nedostatečným personálním zajištěním provozu, 
omezenou provozní dobou a z části i  omezením poskytovaných služeb.

> Uplynulý rok nás přesvědčil, že v našich službách nelze příliš uplatnit systém univerzálního na-

stavení služeb ve všech zařízeních, byť velmi podobných jejich situováním. Zatímco ve Strakoni-

cích jsme se stejným přístupem a týmem pracovníků řešili spíše úbytek klientů a klíčových vý-

konů služby, v Prachaticích byl trend zcela opačný. Ve Strakonicích jsme proto strategické cíle 

zaměřili zejména na vyhledávání a kontaktování nových klientů z cílové skupiny a jejich moti-

vaci k využívání služeb. V Prachaticích jsme se pak zaměřili zejména na udržení stávajícího sta-

vu počtu klientů a nastavené udržitelnosti služeb.

Mgr. Daniel Randák

vedoucí zařízení, konzultant, terapeut, adiktolog

Vybrané statistické údaje zařízení v roce 2012 
Prachatice
Počet klientů celkem 196
Z toho uživatelů drog 137
 Z toho mužů 85
Z toho uživatelů alkoholu 12
Z toho neuživatelů 47
Počet kontaktů s uživateli nealkoholových drog 857
Počet vydaných injekčních stříkaček 13182

Střípky z Prachatic

> Zařízení byl udělen certifikát RVKPP na maximálně možné období 4 let.

> Zaznamenali jsme nárůst na většině sledovaných indikátorů o 5–35 %.

> Realizujeme „agitační streetwork“ zaměřený na kontaktování a odkazování  klientů do služby – osloveno 72 osob.

> I přes redukci HR materiálu zaznamenáváme historicky rekordní počet výměn JIS – více než 1 kus na obyvatele.

> Pár dní po konci roku povila naše kolegyně Petra Čenovská syna Vojtěcha.

Střípky ze Strakonic

> Zařízení byl udělen certifikát RVKPP na maximálně možné období 4 let.

> Prodejní automat na HR materiál vydal téměř 1 300 JIS.

> Realizujeme „agitační streetwork“ zaměřený na kontaktování a odkazování klientů do služby – osloveno 70 osob.

> Uzavřenost scény v tomto městě je skutečně výjimečná a represivní počiny nám opět způsobily odliv klientů „na venkov“.

> Petra Čenovská, jež povila syna Vojtěcha, pracovala i ve Strakonicích.

Vybrané statistické údaje zařízení v roce 2012 
Strakonice
Počet klientů celkem 144
Z toho uživatelů nealkoholových drog 109
 Z toho mužů 76
Z toho uživatelů alkoholu 22
Z toho neuživatelů 35
Počet kontaktů s uživateli nealkoholových drog 616
Počet vydaných injekčních stříkaček 8531 

Mgr. Michaela Nenadálová

kontaktní pracovník, poradce, 

adiktolog, koordinátor

Mgr. Adéla Jiříková
kontaktní pracovník (od 1. 11. 2012)



Substituční centrum Prevent

Poslání
> Substituční centrum 

Prevent usiluje o ná-
vrat do běžného živo- 
ta u osob závislých 
na opiátových dro-
gách (např. heroin, 
morfin, opium) pro-
střednictvím substi-
tuční léčby – zave-
deného léčebného 
postupu.

Události a vývoj v roce 2012

> V zacílení služeb nedošlo ke změně. Obsah služeb ani způsob jejich poskytování 

se až na drobné změny v pravidlech nezměnil.  Po necelém roce fungování nových 

pravidel léčby zjišťujeme vyšší zájem o substituční léčbu. 

> Pokračuje dlouhodobý trend v poměru metadonových a buprenorfinových klientů 
našeho centra ve prospěch metadonových. Zájemci o buprenorfin tvoří pouze malou 
část klientů – 4 z 33. Potenciální klienti indikovaní pro buprenorfinové preparáty 
nadále preferují jiné programy s preskripcí na dlouhé období a nižšími nároky.

> V letošním roce v zařízení dominovalo téma personálních změn. Nejprve je v počátku 

roku zaškolována nová zdravotní sestra, aby se v druhé polovině roku vrátila po dlouho- 

dobé nemoci ta původní. V listopadu pak odchází na mateřskou dovolenou dosavadní 

vedoucí zařízení a sociální pracovnice Mgr. Michaela Kotyzová a na pozici vedoucí-

ho nastupuje Mgr. Jiří Koreš a na pozici sociální pracovnice Mgr. Kateřina Marková. 

Toto je další personální vír, který se točí opět okolo naší jediné stálice, zdravotní sestry 

Lady Předotové.

MUDr. Veronika Zimmelová
lékařka

Lada Předotová

zdravotní sestra

MUDr. Andrej Šebeš, CSc.
garant, lékař

Střípky
> Zařízení byl udělen certifikát RVKPP na maximálně možné období 4 let.

> Při vstupních konzultacích velmi často zjišťujeme v cílové populaci masivní 

zneužívání léku Vendal retard – většinou i.v. aplikace a léku DHC-continus.

> K 31. 12. 2012 je v léčebném programu 21 klientů. 

> 68 % provedených testů na přítomnost návykových látek bylo negativních.

> 29 % klientů legálně pracuje a dokazuje svůj příjem .

> Ke spáchání trestného činu či přestupku došlo pouze u 2 klientů.

> Substituční centrum je ze všech pracovišť o. s. Prevent nejrizikovější co do prav-

děpodobnosti otěhotnění, zejména vedoucích zařízení.

Vybrané statistické údaje zařízení v roce 2012
Počet klientů  33
 Z toho mužů 23
Z toho substituovaní buprenorfinem 4
Z toho substituovaní metadonem 29
Počet kontaktů s klienty 5274

Mgr. Michaela Kotyzová

vedoucí, sociální pracovnice, terapeutka 

(do 12. 11. 2012)

Irena Ryšková

zdravotní sestra 

(do 30. 6. 2012)

Věra Pechová

zdravotní sestra
Hana Brychtovázdravotní sestra (do 30. 9. 2012)



Station 17 — NZDM Prevent
Střípky
•	 Poměr	dívky	a chlapci	v zařízení	byl	1:6.

•	 Největší	návštěvnost	byla	v měsících	duben,	květen	a listopad.

•	 V tomto	roce	se	o našem	zařízení	psalo	v tisku	(v dobrém,	vážně	:-)) celkem 6×.

•	 Rozhovor	s klientem	nahrávající	hip-hop	v naší	zkušebně	byl	odvysílán	v internetovém	rádiu.

•	 V létě	jsme	v rámci	Dne	studentů	postavili	na náměstí	improvizovanou	čajovnu.

•	 Ve zkušebně	jsme	otevřeli	výukové	lekce	hry	na bicí.	Učitel	bubnování	je	jeden	z častých	návštěvníků	zvaný	Dr. Mery.

Vybrané statistické údaje zařízení v roce 2012
Počet klientů  92

Počet klientů, kteří využívali služby opakovně 56

 Z toho mužů 47

Počet kontaktů s klienty 1372

Bc. Kateřina Markovásociální pracovnice (DPP)

Martin Klajn, DiS.
vedoucí, sociální pracovník

Bc. Petr Černý
sociální pracovník (do 30. 6. 2012)

Mgr. Šárka Kiliánová
režimový a volnočasový pracovník (do 26. 8. 2012)

Mgr. Šárka Poláčkovárežimový a volnočasový pracovník (od 1. 9. 2012)

Poslání
> Posláním Station 17 – NZDM Prevent je poskytnout 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 čas a je alternativou k místům potenciálně ohroženým 

nežádoucími jevy, jako jsou bary, hospody, ulice.

Události a vývoj v roce 2012

> V první polovině roku 2012 jsme zaznamenali nárůst počtu klientů. Větší část z těchto klientů 

byli uživatelé marihuany a alkoholu. 

> V druhém pololetí 2012 od 1. 7. 2012 skončilo financování z Individuálního projektu Jihočeského 

kraje. Plynule jsme navázali dotací MPSV, která však byla o třetinu nižší než rozpočet zařízení. 

Z toho důvodu jsme byli nuceni snížit počet zaměstnanců na 2 při 1,5 pracovním úvazku a zredu-

kovat otevírací dobu pro klienty na 3 dny v týdnu. Zároveň jsme snížili minimální věkovou hrani-

ci pro vstup klientů do zařízení z 15 let na 14 let. Po letních prázdninách začali zařízení více vyu-

žívat mladší klienti. Na koci roku začalo přicházet více dívek a celkově se zvýšil  počet klientů.

> Zařízení se aktivně zapojilo do pracovní skupiny jihočeských nízkoprahových zařízení 

„Jádro”, kde rozvíjejí vzájemnou spolupráci mezi ostatními NZDM na území jižních Čech.



Vzdělávání a další krátkodobé aktivity v roce 2012

> Opět jsme měli tu čest pořádat další ročník této, již tradiční konference, neméně tradičně v hotelu Vltava 

v Červené nad Vltavou u Písku. Opět zaznělo více než 20 odborných příspěvků z úst  adiktologů, lékařů, 

sociálních pracovníků, zástupců veřejné správy a dalších odborníků na drogovou problematiku. Opět více 

než 100-hlavé bylo i posluchačské plénum obdobné profesní rozmanitosti. Nejlépe hodnocený příspěvek 

se jmenoval „Závislost na jehle - magnum ignotum soudobé adiktologie?” a zazněl z úst Bc. Martina Peška 

z pražského Prev-centra.

Těšíme se na Vás tradiční i nové účastníky 17.–18. 10. 2013 v Červené nad Vltavou
www.akjck.cz

VI. Adiktologická konference Jihočeského kraje Nabídka vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV

> V příštím roce se chystáme nabídku kurzů rozšířit.

> V loňském roce jsme nadále nabízeli akreditované kurzy týkající se drogové problematiky. Uskutečnily 

se dva běhy kurzu „Uživatel drog v síti sociálních služeb“, který je určen zejména sociálním pracovníkům 

a dalším odborníkům, kteří pracují v zařízeních, jejichž cílovou skupinou nejsou přímo uživatelé drog, 

ale přesto se s nimi ve své práci často setkávají. Jsou to např. pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti 

a mládež, azylových domů, diagnostických ústavů, nocleháren, krizových center apod.



Železný adiktolog

Více informací a psaná reportáž na www.zelezny-adiktolog.cz

Těšíme se na Vás na dalším ročníku 24. 8. 2013.

> V roce 2012 proběhl první ročník, kterého se zúčastnilo 58 závodníků. Závodníci zdolávali 500 metrů 

v řece, pak 20 km na kole a nakonec 5 km běhu. Absolutní vítězové vzešli z řad veřejnosti, a to v ženách 

v podání Lenky Ptáčkové a v mužích v podání Filipa Toula. Železnou adiktoložkou se stala Adéla Paulík 

Lichková z o. s. Advaita a železným adiktologem Michal Drobník, rovněž z Advaity.

> 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.  

… je název celostátní sportovně společenské akce, jejímž středobodem je amatérský triatlon a téma-

tem 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.



Očima pořadatele

> Sobota, 25. Srpna, 6:00, déšť. Rozhýbáváme ztuhlé svaly po včerejším rozmisťování 58 třicetikilových stojanů s do-

pravními omezeními. Umisťujeme bójku, značíme trať, stavíme depo a registraci. Pán s občerstvením je tu v sedm. 

V osm už má pořadatelský tým 40 hlav. V devět přijíždí první závodníci. Kolik z 65 přihlášených odradí to mizerné 

počasí? Trpělivé slečny na registraci vysvětlují jak dát číslo na kolo, na tělo a uzavírají to černou kresbou startovní-

ho čísla na ramena závodníků. Těsně před desátou se k registraci ještě nahrne pár posledních závodníků. Vzápětí hlas 

z megafonu oznamuje rozpravu – teoretické seznámení s tratí a úskalími závodu. „…a za 10 minut start“.

Akce se konala pod záštitou primátora Statutárního města České Budějovice 

Mgr. Juraje Thomy a náměstka primátora Mgr. Petra Podholy. 
Za ideové podpory České asociace adiktologů.

Jsou to teď „První absolventi Železného adiktologa“.

Díky, za rok na shledanou.

> Voda shora i zespoda – 58 závodníků čeká na startovní povel. Odstartováno plaveckou disciplínou. Po minutě opouští 

většinový hrozen hlav zepředu první ledoborci a zezadu plavci požitkáři. Otočka u bójky a po osmi minutách opou-

štějí první borci 500 metrů dlouhou vodní trať. Pár desítek přihlížejících s deštníky, kteří si přece jen nechtěli nechat 

ujít triatlon v centru Českých Budějovic, se přesouvá od vody k depu, ve kterém až do konce závodu bude živo. 

> Depo zleva pojímá mokré plavce a zprava chrlí polosuché cyklisty na dvacetikilometrové „kroužení“ po Stro-movce. Z reproduktorů slyšíme pár jmen a za chvíli je klid. Všichni jsou na cyklotrati. Odhadujeme chvilku kli-du, ale z vysílaček se ozývá, že špička pelotonu už je za polovinou trati na kole. Těch 10 minut do příjezdu prv-ních cyklistů vyplňuje moderátor rozhovory s odborníky na závislosti a poslední věty se rozpouštějí v potlesku vítajícím první cyklisty v depu. Helmu dolu, brýle dolu a jsou z nich běžci. Depo teď pojímá cyklisty a chrlí běžce na pětikilometrovku okolo Vltavy. Rozestupy mezi závodníky jsou čím dál větší. Poslední startující běžec se téměř míjí s vítězi, kteří právě dorážejí. Do půl hodiny jsou všichni v cíli.
> Závodníci spalují endorfiny, my tvoříme výsledkovou listinu. Mezitím okolí depa rozvibrují rytmy bubnů XIXAO 

BAND. Po hodině opět megofon: „vyhlášení výsledků.“ Závodníci se střídají podle kategorií na stupních vítězů 

a snaží se pojmout ceny. Na závěr každému, kdo závod dokončil, na krk unikátní železné „A“. 



> Od počátku roku 2013 jsme pak pracovali na přípravě a vlastním vzdělávání v této oblasti. V březnu nám bylo roz-

hodnutím Krajského úřadu v Českých Budějovicích rozšířeno pověření k sociálně právní ochraně dětí o uzavírání 

dohod o výkonu pěstounské péče a o poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující.

Aktuality z roku 2013

Otevření nového  nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Strakonicích – CROSS

Vznik a rozvoj nové oblasti práce o. s. PREVENT – Podpora pěstounských rodin

> Pěstounům nabízíme doprovázení, podporu, informace, poradenství 

a pomoc při navazování kontaktu s biologickou rodinou i vzdělá- 

vání. Pracujeme přímo v rodinách v rámci Jihočeského kraje, 

nebo v prostorách našich Center pro podporu pěstounských 

rodin v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích.

> Na konci roku 2012 se předsednictvo občanského sdružení a vedoucí pracovníci začali podrobněji zabývat myšlen- 

kou rozvoje činnosti do oblasti práce s pěstounskými rodinami. Impulzem byla změna zákona o sociálně právní-

ochraně dětí a značnou motivací, kromě té profesionální, byl osobní zájem a zkušenosti některých z nás s osvoje-

ním a pěstounskou péčí. Transformace občanského sdružení

> Jak jste se mohli dočíst v Úvodním slově předsedy, 

i Prevent, stejně jako většinu dalších občanských 

sdružení v našem oboru, čeká změna právní su- 

bjektivity. Během roku 2013 se z nás patrně stane 

Obecně prospěšná společnost.

Zahájení realizace projektu z prostředků ESF - Resocializační programy Prevent

> Další novinou roku 2013 je projekt zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností klientů našich adiktologic-

kých služeb a práce s nimi směrem ke zvyšování pravděpodobnosti jejich zaměstnatelnosti. Obsahem jsou 

edukační, terapeutické a poradenské intervence, praktické nácviky dovedností a další aktivity, které mo-

hou pomoci klientům při uplatnění se na trhu práce. Projekt pracuje též se specifickou skupinou klientů 

ve výkonu trestu a po jeho ukončení.
Adiktologická konference Jihočeského kraje 2013

> Sedmý ročník konference proběhne ve dnech 17.–18. 10. 2013, opět v Červené nad Vltavou. 

> Srdečně zveme!   > www.akjck.cz

Železný adiktolog 2013

> Poprat se s vlastním tělem můžete na druhém ročníku této celostátní sportovně 

společenské akce. Opět Vás čeká malý amatérský triatlon a doprovodný program.

> Těšíme se na Vás!   >www.zelezny-adiktolog.cz

> Na počátku roku 2013 jsme ve spolupráci s Městem Strakonice otevřeli v prostorách bývalé školy Lidická nové zařízení pod 

názvem CROSS. Jedná se o registrovanou sociální službu, která nabízí standardní služby jako například sociálně terapeu-

tické a vzdělávací činnosti nebo poradenství pro děti a mládež ve věku od 14 do 26 let. V CROSSu je pro mladé lidi také pro-

stor pro vyjádření svého názoru a seberealizaci prostřednictvím muziky nebo výtvarných projektů, každý návštěvník si tu 

může např. zahrát fotbálek nebo deskové hry, je možné si zde zatančit a chystáme se vybavit hudebními nástroji a nahrá- 

vacím zařízením hudební zkušebnu. Nabízíme take doučování, ale je úplně v pořádku přijít jen tak posedět a popovídat 

si s kamarády, nebo s našimi pracovníky o svých starostech, poradit se a získat informace: CROSS je naše druhé NZDM. 



C. Rozdíl 
B. Výnosy

A. Náklady

Výkaz zisků a ztráty.

Ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)Účetní uzávěrka

Rozvaha 
Ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

Rozdíl (výnosy — náklady) 37

Spotřeba materiálu 

1 503

Spotřeba energie 

226

Spotřeba ostatních neskladových dodávek  

291

Opravy a udržování  

76

Cestovné 

191

Ostatní služby  

2 409

Mzdové náklady  

6 964

Zákonné sociální pojištění   

2 232

Zákonné sociální náklady  

14

Daň silniční 

15

Ostatní daně a poplatky  

10

Manka a škody 

3

Jiné ostatní náklady  

110

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
3

Náklady celkem  

14 047

Tržby z prodeje služeb   2 480
Úroky  2
Jiné ostatní výnosy 2
Tržby z prodeje materiálu 20
Přijaté příspěvky (dary) 305
Přijaté členské příspěvky 10
Provozní dotace  11 264
Výnosy celkem  14 084

Aktiva 
Stav k prvnímu Stav k poslednímu

 
dni účetního období dni účetního období

A. dlouhodobý majetek celkem 
76 

73

 Oprávky k dlouhodobému majetku 
8 

11

B. krátkodobý majetek celkem 
1 573 

866

I. zásoby celkem 
5 

5

II. pohledávky celkem 
1 375 

246

III. krátkodobý finanční majetek celkem 176 
579

IV. Jiná aktiva celkem 
17 

35

Aktiva celkem  
1 649 

939

Pasiva 
Stav k prvnímu 

Stav k poslednímu

 
dni účetního období dni účetního období

A. vlastní zdroje celkem 
465 

502

I. jmění celkem 
265 

465

II. výsledek hospodaření celkem 
200 

37

B. cizí zdroje celkem 
1 184 

437

III. krátkodobé závazky 
1 184 

437

Pasiva celkem  
1 649 

939



Náklady a příjmy na realizaci jednotlivých dlouhodobých projektů v roce 2012 

(v tisících Kč) 

Příjmy na realizaci vzdělávacích a jednorázových aktivit v roce 2012(v tisících Kč) 

 
DCP APP JSP KCP KCP KCP SCP NZDM Celkem  

   CB PT ST  Station 17 Rada vlády pro koordinace protidrogové politiky  496 145 492 765 222 404 287  2 811Ministerstvo práce a sociálních věcí  480 171 644 392 392 392 190 293 2 954Ministerstvo zdravotnictví    75 100 25 25 369  594Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy          0Jihočeský kraj  625 570 290 700 520 520 600  3 825Individuální projekt Jihočeského kraje   1 304     543 1 847Statutární město České Budějovice  125 140 100 200   150  715Město Blatná    40      40Město Prachatice      25    25Město Strakonice       61   61Město Týn nad Vltavou    55      55Město Vodňany    50      50Město Vimperk    35      35Obec Volary    15      15Dary  
  74 15   93  182Vlastní příjmy  179 6 51 1  11 1 1 250Celkem 

1 905 1 032 3 225 2 173 1 184 1 413 1 690 837 13 459

 

Železný Adiktolog VI. krajská konference  Další vzdělávání a výzkum Celkem

Krajský úřad Jihočeského kraje 
 

100 
 

100

Účastnické poplatky a vlastní příjmy 
53 

90 
62 

205

Celkem 

53 
190 

62 
305



Mgr. Josef HessMUDr. Jitka HlavničkováIng. Jiří Horecký, MBAMUDr. Ivo HornýJan Hromada, DiS.PaedDr. et Mgr. Dagmar HrubáJosef HruškaJiří Janků
Bc. Štěpánka KardováMgr. Iva KarasováVěra Kárová

MUDr. Zsolt KecskeméthyFrantišek KněžínekMgr. Helena KocmanováIng. Helena KolmanováMgr. Noemi KomrskováMgr. Šárka KovárnováVěra KontríkováMgr. David KostohryzIng. Marie KotrbováRadka KrygarováMilan Krištůfek Mgr. Jan LátalKateřina MalečkováRoman MezlíkDoc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.Ing. Jana MoravcováMgr. Marek NerudMUDr. Miroslav NorekIng. Tomáš NovákMgr. Ondřej PočarovskýMgr. Petr PodholaMgr. Pavel Plaček

PhDr. Dana Rabiňáková
PhDr. Josef Radimecký, MSc., Ph.D.

JUDr. Hana Randáková
Mgr. Alexandra Roubalová

PhDr. Ivana ŘíhováMgr. Štefan SchwarcMgr. Lenka SládkováMgr. Ing. Jiří StaníčekMgr. Ivana StráskáVladimír StráskýMgr. Petr StudenovskýMUDr. Andrej Šebeš, CSc.
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D

Mgr. Eva VernerováMgr. Hana VojtěchováIng. Pavel VondrysMgr. Lenka VysokáMUDr. Jiří ZdvořákFirmy a instituce:A.N.O.
APSS ČR

Azylový dům sv. Dominika Savia pro matky 

s dětmi PrachaticeAzylový dům sv. Petra pro muže
Centrum vzdělávání a kultury Blatná 

CPPT o. p. s.Český červený kříž České Budějovice

Dětské centrum Jihočeského kraje
Diecézní charita České Budějovice

Dům sv. Pavla České Budějovice
Farní Charita Prachatice

Hepatální poradna Nemocnice Strakonice

Intervenční centrum České Budějovice

KHS České BudějoviceKHS – Územní pracoviště Prachatice

KHS – Územní pracoviště Strakonice

Klinika Adiktologie VFN UK

Městská Charita České Budějovice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Nemocnice České Budějovice

Nemocnice Prachatice
Magdaléna o. p. s.

Mezi proudy o. p. s.
Městské policie obcí Jihočeského kraje

NZDM BongoObčanská poradna při Jihočeské 

rozvojové o. p. s.
o. s. Advaitao. s. Arkádao. s. Aurituso. s. Do světao. s. Laxuso. s. Metao. s. Podané ruceo. s. Portus Prachatice

o. s. Prev-centrumo. s. Proadiso. s. Progressive Praha
o. s. Sananimo. s. Semiramiso. s. Theiao. s. Ulice Plzeňo. s. White light I

Oblastní charita Jihlava
Odbor sociálních věcí České Budějovice

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

BlatnáOddělení sociálně právní ochrany dětí 

České Budějovice
Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Prachatice

Bronislav Neubauer
Anna a Michal Němcovi 
Alena Petiková
Radek Platzer
Dagmar a Daniel Randákovi
JUDr. Hana Randáková
Gabriela Strouhalová
Mgr. Pavel Šafr
Vladimír Šavrda
Vladimír Šilhan
Ing. et  Bc. Jan Šnokhous
Michaela Trnková
Alena Váchová
Viktor a Váňa
Mgr. Pavlína Vrobelová
Pavel Záviš
Dagmar Zelenková 
Jana Zemanová

Spoluprací, dobrou radou či morálně
Lidé
MUDr. David Adameček
Marie Banáková
Dana Bedlánová
František Doktor
Bc. Štěpánka Candrová
MUDr. Martin Čech
Mgr. Pavla Doubková
MUDr. Jiří Dvořáček
Věra Filipová
MUDr. Jaroslav Gutvirth
Mgr. Jan Hesoun

Finančně či hmotným darem

Firmy a instituce:

Jihočeský kraj

Město Blatná

Město Prachatice

Město Strakonice

Město Trhové Sviny

Město Týn nad Vltavou

Město Vimperk

Město Vodňany

Město Volary

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Statutární Město České Budějovice

AH Hanzalík

ALZA.cz Praha

Bratři Zátkové a. s.

Cukrárna 7 

ČEVAK a. s.

Even s. r. o.

GO-PAY s. r. o.

Hober s. r. o.

Hoch a synové 1899, s. r. o.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 

Kiss rádio Jižní Čechy

Lanový park Libín

Lanový park Máj

Madeta a. s.

MediClinic a. s.

MEDIMAT CB, s. r. o.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Strakonice
Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

VimperkOddělení sociálně právní ochrany dětí 

VodňanyOddělení sociálně právní ochrany dětí 

Týn nad Vltavou
Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Trhové Sviny
Partners Czech

Pedagogická fakulta JČU

Pedagogicko psychologická poradna 

Prachatice
Pedagogicko psychologická poradna 

Strakonice
PL Červený Dvůr

Policie ČRPoradna EVA České Budějovice

Právní poradna A.N.O.

Probační a mediační služba České 

Budějovice
Probační a mediační služba Prachatice

Probační a mediační služba Strakonice

Psychiatrická ambulance Prachatice

Stáje Štětice – Jiří Svoboda

SOB – spolek obcí blatenska

SOU BlatnáSOŠ BlatnáSVP Spirála Prachatice

SVP Strakonice
Teologická fakulta JČU

TK AdvaitaTK KarlovTK NěmčiceTK Nová VesTK Podcestný mlýn
TK White Light I

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2012 podpořili

Poděkování

Úřad práce České 

Budějovice
Úřad práce Prachatice

Úřad práce Strakonice

Záchytná protialkoholní 

a protitoxikomanická 

stanice České Budějovice

Zdravotně sociální fakulta 

JČUZdravotní ústav České 

Budějovice
ZŠ T. G. M. Blatná

ZŠ Komenského Blatná 

Národní síť podpory zdraví, o. s. 

Pellwood – bubenické paličky

Pintos.cz
Roman Pojer – půjčovna nářadí

Schubert CZ, s. r. o.

Sport KAMZÍK České Budějovice

SRNECZEKDESIGN

Stavoklima v. o. s.

TERMS a. s.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové
VZP

Lidé
Veronika Beránková

Helena, Jiří a Tadeáš Bűrgerovi

Ivana Bláhová 

Bc. Tomáš Brejcha

Mgr. Martina Brožová

Bc. Petra Čenovská

Ludmila a Robert Drozdovi 

Martin Dvořák

Jiří Hirsch

PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá

Lucie Horová

RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.

Martin Klajn, DiS.

Miroslav Klajn

Mgr. Jiří Koreš

Marie Maršálová

Mgr. Hana Míková

Mgr. Lenka Moravcová 

Ing. Ivo Moravec



Heydukova 349, 386 01 Strakonice, T: 383 323 920, E: prevent@os-prevent.cz

> výkonný ředitel: Michal Němec, M: 602 716 904, E: nemec@os-prevent.cz

> odborná ředitelka: Mgr. Anna Němcová, M: 607 770 655, E: nemcova@os-prevent.cz

> ekonom, vedoucí admin. odd.: Helena Platzerová , M: 607 814 542, E: platzerova@os-prevent.cz

> vedoucí oddělení rozvoje: Mgr. et Bc. Kateřina Marková, M: 725 441 501, E: markova@os-prevent.cz

Aktuální kontakty

Adiktologická poradna Prevent

Vedoucí: Bc. Tomáš Brejcha

> Tylova 23, 370 01 České Budějovice > M: 725 708 078, E: poradna@os-prevent.cz

Substituční centrum Prevent
Vedoucí: Mgr. Jiří Koreš
> Matice školské 17, 370 01 České Budějovice > T, F: 387 730 459, E: metadon@os-prevent.cz

Jihočeský streetwork Prevent
Vedoucí: Bc. Kamil Podzimek
> Lannova 63, 370 01 České Budějovice > M: 602 570 366, E: street@os-prevent.cz

Station 17 – NZDM PreventVedoucí: Martin Klajn, DiS.> Spálená 727, 388 01 Blatná > M: 725 581 884, E: station17@os-prevent.cz

Doléčovací centrum Prevent
Vedoucí: Mgr. Jiří Koreš
> Tylova 23, 370 01 České Budějovice > T: 386 350 380, M: 776 432 767, E: dcp@os-prevent.cz

Centrum podpory pěstounských rodin
Vedoucí: Mgr. Anna Němcová> Heydukova 349, 386 01 Strakonice > Tř. 28. října 1312/16, 370 01 České Budějovic > Primátorská 76, 383 01 Prachatice

> M: 607 770 655, E: nemcova@os-prevent.cz

Kontaktní centrum Prevent České BudějoviceVedoucí: Ing. et Bc. Jan Šnokhous > Tř. 28. října 1312/16, 370 01 České Budějovice > T: 387 201 738, E: kacko.cb@os-prevent.cz

CROSS NZDM PreventVedoucí: Bc. Petr Černý> Lidická 194, Strakonice > M: 724 087 768, E: cross@os-prevent.cz

Kontaktní centrum Prevent PrachaticeVedoucí: Mgr. Daniel Randák> Primátorská 76, 383 01 Prachatice > T: 388 310 147, E: kacko.prachatice@os-prevent.cz

Kontaktní centrum Prevent StrakoniceVedoucí: Mgr. Daniel Randák> Komenského 174, 386 01 Strakonice > T: 383 322 357, E: kacko@os-prevent.cz

Resocializační programy Prevent
Vedoucí: Mgr. Dagmar Randáková
> Heydukova 349, 386 01 Strakonice, M: 724 070 783, E: resocializace@os-prevent.cz 
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