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Úvodní slovo ředitele
PREVENT 99 pomáhá lidem! Za těch 20 let pomohl již tisícům a pomůže dalším. Čárkujeme úkony, vyplňujeme výkazy, píšeme zprávy, administrujeme 

dotace, připomínkujeme zákony…, abychom zajistili podmínky pro pomáhání. Vybíráme si nejlepší pracovníky, dáváme jim podporu, vzděláváme je…,  

aby naše pomoc lidem byla co nejlepší. Musím si to sám připomínat a vnímám, že je potřeba to říkat nahlas. Pro mě samotného je někdy obtížné 

vidět pod tíhou byrokracie a systémových paradoxů náš hlavní cíl — pomoc lidem. Všímám si, že pracovníci v našich službách pod tlakem vy-

žadované administrativy někdy o svém hlavním poslání zapochybují. Všímám si také, že ty desítky milionů, které ročně na pomoc lidem do 

koruny spotřebujeme, jsou společností vnímány více v karikatuře „neziskovka získala…“ a nevzpomínám si, že bych zaznamenal medi-

ální informaci v podobě „desítky milionů ročně pomáhají stovkám lidí“. Připomínejme si, že PREVENT 99 pomáhá lidem. Letošní 

výroční zpráva přidává k nahlédnutí do našich služeb také informaci o tom, kolik lidí v nich našlo pomoc. Všimněme si 

toho. Všimněme si ale také toho, kdo za pomocí stojí! Dnes je to více než 70 pracovníků, kteří každé ráno s velkým 

nasazením vyráží směrem k našemu poslání. Proto i zde, v úvodním slovu, přijměte, moji drazí kolegové, 

mé upřímné poděkování za Vaši práci, díky které je PREVENT 99 výkonným a respektovaným po-

skytovatelem pomoci lidem, kteří to potřebují. Zároveň děkuji všem dalším, kteří vytváří 

podmínky pro naši práci. Děkuji generálním donorům, sponzorům a dárcům za 

nutné finanční prostředky a děkuji přátelům a příznivcům naší organiza-

ce za inspiraci a podporu. Těším se na společné vykročení do třetí 

dekády života PREVENT 99.

19
99

2009

Milí čtenáři, držíte v rukou speciální vydání Výroční zprávy – kulaté, 

narozeninové, dvacetileté. Z toho důvodu jsou na některých místech zprávy 

použity fotografie z různých časů života organizace. I když někteří lidé již 

v PREVENTU nepracují a některé činnosti jsme opustili, ve své době tvořili 

důležitou součást.
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Poslání
Pomáháme s předcházením a řešením úskalí spojených 
s dospíváním, s péčí o děti a se závislostním chováním.

Principy
Nabízíme své služby bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, 

náboženské vyznání, fyzický či psychický stav klienta.

Cíle
҉  Provoz sítě zařízení a programů zaměřených na prevenci, poskytování informací, včasnou profesionální pomoc a léčbu závislostí.

҉  Doprovázení, poradenství, vzdělávání, podpora a aktivizace biologických i náhradních rodin.
҉  Provoz zařízení a programů pro specifické skupiny dětí a mládeže.

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

O nás
PREVENT 99 z. ú. působí v Jihočeském kraji od roku 1999, a to zejména v oblasti adiktologie, 

práce s rodinami, dětmi a mládeží a v oblasti náhradní rodinné péče. Také realizuje vzdělávací akce 
a provozuje dobrovolnické centrum.

Služby
Naše služby jsou poskytovány pro klienty zdarma s výjimkou:

 úhrady ubytování v Doléčovacím centru PREVENT
 úhrady substitučních preparátů (kromě Metadonu) v Substitučním centru PREVENT.

Organogram

Správní 
rada

Zakladatel

Revizor

Ředitel 
zapsaného 

ústavu

Výkonný 
ředitel

Vedoucí 
kanceláře 
organizace

Odborný 
ředitel

Zástupce 
odborného 

ředitele

Zástupce 
výkonného 

ředitele

҉  Adiktologická poradna Prevent

҉  Jihočeský streetwork Prevent

҉  Doléčovací centrum Prevent

҉  Kontaktní centrum Prevent ČB

҉  Kontaktní centrum Prevent Pt

҉  Kontaktní centrum Prevent ST

҉  Substituční centrum Prevent

҉  Adiktologické služby ve vězení Prevent

҉  Poradna pro nelátkové závislosti Prevent

҉  STATiON 17 NZDM Prevent

҉  CROSS NZDM Prevent

҉  Služby pro rodiny s dětmi Prevent
҉  Podpora náhradní rodinné péče Prevent

҉  Centrum podpory pěstounských rodin Prevent

PREVENT 99 z. ú.  je členem svazu PROADiS, z. s., 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, A.N.O. a Asociace Dítě a rodina

2012

2002
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Rozdělení sekcí

Adiktologické služby
Nabízíme širokou škálu služeb pro osoby závislé 
či ohrožené závislostí na drogách, alkoholu i pro-
blémovém hráčství. Služby poskytujeme přímo 
v terénu v cca 20 městech a obcích Jihočeského 

kraje a ambulantně ve městech České Budějovice, 
Prachatice, Strakonice a Blatná. V našich zařízeních 

se setkáte se zkušeným vzdělaným personálem 
z řad sociálních pracovníků, adiktologů, psycholo-
gů, lékařů a psychoterapeutů. Služby našich deseti 
adiktologických zařízení využívá ročně přibližně 

2000 klientů.

Služby pro děti a mládež
Provozujeme dvě nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládež v Blatné a ve Strakonicích, kde soustředí-
me naše aktivity na smysluplné a bezpečné trávení 
volného času, včasné poradenství a podporu v ná-
ročném období dospívání. Kromě toho realizujeme 

ve spolupráci s dalšími zařízeními různé jednorázo-
vé akce, kurzy a pobyty.

Podpora rodin
Nabízíme širokou škálu sociálních, poradenských 
i terapeutických služeb rodinám s dětmi, včetně 
rodin náhradních. Jedna oblast služeb je určená 
rodinám, které se ocitly v obtížné situaci ohrožu-
jící vývoj a prospívání jejich dětí. Druhá oblast je 
zaměřená na tzv. náhradní rodiny, které řeší spe-
cifické situace a problémy zejména z toho důvodu, 
že vychovávají dítě v pěstounské péči nebo si dítě 
osvojily. Usilujeme také o rozvoj kvalitní náhradní 

rodinné péče.

Sekce vzdělávání
Vzdělávací aktivity realizujeme od roku 2000. Jaké-
koliv kurzy a vzdělávací akce vždy pečlivě připra-

vujeme tak, aby byly pro účastníky nejen prakticky 
využitelné, ale aby čas na nich strávený byl příjem-
ným zážitkem. V posledních letech se zaměřujeme 
zejména na vzdělávání pěstounů, realizaci kurzů 

akreditovaných MPSV a do naší nabídky patří i faci-
litace případových konferencí.

K 31. 12. 2019 měl 
PREVENT 99 z. ú. 

68 stálých zaměstnanců pracujících 
ve 13 různých zařízeních.

Podle zaměření jsou naše zařízení, 
služby a aktivity rozděleny do čtyř sekcí.

2000

2003
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Správa a vedení 
organizace „Základna“

Tým
Michal Němec ҉ ředitel organizace

Mgr. Tomáš Harant ҉ odborný ředitel
Mgr. Lenka Čadová ҉ zástupkyně odborného ředitele

Mgr. Dagmar Randáková ҉ zástupkyně výkonného ředitele
Helena Platzerová ҉ vedoucí administrativního oddělení, hlavní ekonom

Markéta Velková ҉ administrativní pracovnice
Marta Roubalová ҉ administrativní pracovnice

Bc. Klára Vosyková ҉ administrativní pracovnice
Jana Machová ҉ administrativní pracovnice (do 30. 6. 2019)

ing. Alena Melicharová ҉ administrativní pracovnice 
David Chalupný, DiS. ҉ administrativní pracovník (od 20. 5. 2019)

Mgr. Luděk Beneš, DiS. ҉ administrativní pracovník (do 30. 6. 2019)
ing. Vilma Tritová ҉ administrativní pracovnice (od 1. 6. 2019)

Věra Kontríková ҉ účetní 
MgA. Kateřina Malečová Suková ҉ PR (DPP)
Jindřich Vindiš, DiS. ҉ správa sociálních sítí

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

T: +420 383 323 920, E: prevent@prevent99.cz 
W: www.prevent99.cz 

Ředitel organizace a 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

Zástupce výkonného ředitele: Mgr. Dagmar Randáková,
M: +420 602 131 970, E: randakova@prevent99.cz

Zástupce odborného ředitele: Mgr. Lenka Čadová,
M:  +420 607 038 140, E: cadova@prevent99.cz

Ekonomka, vedoucí kanceláře organizace: Helena Platzerová,
M: +420 607 814 542, E: platzerova@prevent99.cz

Office manažerka pro vedení organizace: ing. Vilma Tritová
M: +420 608 282 781, E: tritova@prevent99.cz

Poslání
Naším posláním je zajišťovat finanční prostředky 

na provoz našich zařízení, spravovat administrativu, 
řídit vnitřní procesy a prosazovat odborné zájmy 

na politicko-koncepčních platformách.

2001

2006

2004
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Statistiky
Klientů v ambulantní péči 530

Kontaktů s klienty 2 908
Rozpočet 3 701 787 Kč

Adiktologická poradna PREVENT České Budějovice
Františka Ondříčka 2, 

370 05 České Budějovice
Vedoucí: Bc. Tomáš Brejcha

M: +420 725 708 078
E: ap@prevent99.cz

Adiktologická poradna PREVENT Strakonice
Bezděkovská 186 (3. patro vlevo)

386 01 Strakonice 
M: +420 601 506 043

Adiktologická poradna PREVENT Prachatice 
Primátorská 76

383 01 Prachatice 
M: +420 702 050 789

Adiktologická poradna Prevent

je s námi již 12 let, 
za tuto dobu pomohla 
zhruba 1500 klientům 

Nabízí
odborné sociální poradenství a ambulantní léčbu závislým 

nebo závislostí ohroženým osobám, jejich rodinám a blízkým.
Adiktologická poradna PREVENT je také zdravotnickým zařízením, 

které mělo v roce 2019 uzavřené smlouvy s těmito pojišťovnami:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky

Poslání
Posláním Adiktologické poradny PREVENT je pomáhat lidem, kteří hledají 

řešení obtíží spojených se závislostním chováním.

Tým České Budějovice
Bc. Tomáš Brejcha ҉ vedoucí, adiktolog, konzultant

Mgr. Michaela Kotyzová ҉ konzultant, adiktolog (od 1. 4. 2019 MD), DPP
Bc. Pavel Hrabě, DiS. ҉ konzultant, poradce 

Mgr. Eva Brožová ҉ konzultant, poradce (od 1. 7. 2019)
Mgr. Radka Šimonová ҉ konzultant, adiktolog (od 16. 4. 2019)

Bc. Martin Zajíček ҉ konzultant, poradce (od 1. 7. 2019)
Bc. Petra Chmelařová ҉ konzultant, poradce (od 1. 11. 2019)

MUDr. Andrej Šebeš ҉ garant, lékař na DPP

Tým Strakonice
Mgr. Eva Brožová ҉ konzultant, poradce (od 1. 1. 2019)

Tým Prachatice
Mgr. Eva Brožová ҉ konzultant, poradce (od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019)

Bc. Martin Zajíček ҉ konzultant, poradce (od 1. 7. 2019)

2019

2015
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Statistiky
Klientů v programu 47

Kontaktů s klienty 3 649
Rozpočet 4 483 280 Kč

Doléčovací centrum Prevent 

je s námi již 14 let, 
za tuto dobu pomohlo 
zhruba 750 klientům 

Nabízí
doléčovací program pro osoby bezprostředně po ukončení léčby závislostí na alkoholu, 

drogách, či gamblingu, pro které je návrat do původního prostředí obtížný nebo rizikový. 
Program je poskytován v ambulantní nebo pobytové formě s chráněným ubytováním.

Poslání
Posláním Doléčovacího centra PREVENT je podpora osob přicházejících bezprostředně 

po ukončení léčby ze závislostí v jejich opětovném začlenění do společnosti.

Doléčovací centrum Prevent
Tylova 23, 370 01 České Budějovice

Vedoucí: ing. Bc. Jan Šnokhous 
T: +420 386 350 380 
M: +420 725 349 353 
E: dc@prevent99.cz

Tým
ing. Bc. Jan Šnokhous ҉ socioterapeut, vedoucí pracovník

Mgr. Michaela Rokosová ҉ sociální pracovnice 
Bc. Veronika Kadlecová ҉ sociální pracovnice (od 1. 10. 2019)

Mgr. Martina Červenková ҉ sociální pracovnice 
Bc. Kamil Podzimek ҉ terapeutické skupiny (DPP)

Mgr. Lenka Mašková ҉ podklady do žádostí a zařizování bytu (DPP)

2013

2010

2008



Rozdělení sekcí

17

16

Statistiky
Klientů 95

Kontaktů s klienty 1 351
Rozpočet 2 204 217 Kč

Poradna pro nelátkové závislosti Prevent  

je s námi již 4 roky, 
za tuto dobu pomohla 
zhruba 150 klientům 

Nabízí
odborné poradenství a ambulantní léčbu závislostí lidem, kteří se na své životní cestě dostali do obtíží 
spojených s hazardním hraním (sázením, hraním PC her atd.), nebo jejich blízkým, kteří také hledají 

odbornou pomoc.
Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT vznikla v roce 2016.

Poslání
Posláním Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT  je aktivně nabízet a poskytovat 
odbornou pomoc závislým hráčům, sázkařům, lidem škodlivě užívajícím internetové 

produkty a jejich blízkým.

Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT
Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice

Vedoucí: Mgr. Jiří Koreš
M: +420 720 960 314 
E: pnz@prevent99.cz

Tým
Mgr. Jiří Koreš ҉ vedoucí zařízení, psychoterapeut, adiktolog, sociální pracovník

Mgr. Dita Horáková ҉ sociální pracovník, adiktolog (do 30. 9. 2019)
Bc. Jana Hamhalterová ҉ sociální pracovník (od 1. 10. 2019)

Bc. Eva Gruberová ҉ sociální pracovník (od 1. 10. 2019)
Jan Látal ҉ úprava webu (DPP) 

Marie Korešová ҉ úklidové práce (DPP)
2017

2010

2017
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Statistiky
Klientů 388

Kontaktů s klienty 5 852
Vyměněné stříkačky 59 101

Rozpočet 8 976 887 Kč

Jihočeský streetwork Prevent 
Nová 2026/14, 370 01 České Budějovice

Vedoucí: Bc. Kamil Podzimek
M: +420 602 570 366 
E: js@prevent99.cz

Jihočeský streetwork Prevent

je s námi již 18 let, 
za tuto dobu pomohl 

zhruba 3000 klientům

Nabízí
Realizuje terénní sociální práci, která je určena uživatelům jakýchkoliv návykových či psycho-
tropních 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 výměny injekčních stříkaček, distribuci šňupátek, kondomů 
a základního 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
Bc. Kamil Podzimek ҉ vedoucí, streetworker 

Bc. Martin Zajíček ҉ streetworker (do 30. 6. 2019)
Bc. Eva Špačková, DiS. ҉ streetworker

Bc. Daniel Martínek ҉ streetworker
 Aleš Cudlín ҉ streetworker (od 1. 1. 2019)

Tomáš Antoňů ҉ streetworker
Bc. Petra Chmelařová ҉ streetworker 

Bc. Michal Podpěra ҉ streetworker
Bc. Veronika Bílková ҉ streetworker 

Bc. Barbora Fárová ҉ streetworker 
Bc. Ondřej Málek ҉ streetworker 

Bc. Hana Šusteková ҉ streetworker (do 31. 1. 2019)
Bc. Barbora Bělohoubková ҉ streetworker (od 14. 1. 2019)

Mgr. Barbora Wernerová ҉ streetworker (od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019)
Filip Míka ҉ streetworker (od 1. 5. 2019)

Bc. Kateřina Rysková ҉ streetworker (od 15. 7. 2019)

2003

2016

2008



Rozdělení sekcí

21

20

Statistiky
Klientů 459

Kontaktů s klienty 10 228
Vyměněné stříkačky 83 014

Rozpočet 5 090 918 Kč

Kontaktní centrum Prevent 
České Budějovice

je s námi již 10 let, 
za tuto dobu pomohlo 
zhruba 1500 klientům

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 o pomoc s různými životními obtížemi.

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 spoje-
ná s užíváním závislostních látek, motivovat ke změně dosavadního způsobu života směrem 

k abstinenci a těmito prostředky zároveň chránit populaci drogami nezasaženou.

Kontaktní centrum Prevent České Budějovice
Tř. 28. října 1312/16, 370 01 České Budějovice

Vedoucí: Mgr. Martina Brožová
T: +420 387 201 738 

M: +420 724 070 783 
E: kccb@prevent99.cz

Tým
Mgr. Martina Brožová ҉ vedoucí, kontaktní pracovnice

Mgr. Lukáš Schmidt ҉ kontaktní pracovník (do 30. 11. 2019)
Bc. Tereza Krišková ҉ kontaktní pracovnice (do 30. 9. 2019)

Bc. Veronika Kadlecová ҉ kontaktní pracovnice 
(do 30. 9. 2019 HPP, od 1. 10. do 31. 12. 2019 DPP)

Bc. Barbora Jedličková ҉ kontaktní pracovnice
Mgr. Barbora Wernerová ҉ kontaktní pracovnice (od 1. 9. 2019)

Eliška Zikmundová ҉ kontaktní pracovnice (od 1. 10. 2019)
Mgr. Roman Vávra ҉ kontaktní pracovník 

2018

2016

2015



Rozdělení sekcí

23

22

Statistiky
Klientů 149

Kontaktů s klienty 849
Vyměněné stříkačky 25 381

Rozpočet 2 260 777 Kč

Kontaktní centrum Prevent Prachatice

je s námi již 14 let, 
za tuto dobu pomohlo 
zhruba 1600 klientům

Nabízí
služby zejména aktivním uživatelům návykových látek, ať již s drogami experimentují, 

nebo jsou na nich závislí. Osobám blízkým uživatelů (rodiče, partneři atp.) pak KCP nabízí 
poradenství zaměřené na zmapování situace a odkazy klientů do dalších odborných služeb.

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.

Kontaktní centrum Prevent Prachatice 
Primátorská 76, 383 01 Prachatice

Vedoucí: Mgr. Daniel Randák
T: +420 388 310 147

E: kcpt@prevent99.cz

Tým
Mgr. Daniel Randák ҉ vedoucí, konzultant, poradce

Bc. Martin Zajíček ҉ kontaktní pracovník
Bc. Eva Gruberová ҉ kontaktní pracovnice 

Jindřich Vindiš, DiS. ҉ kontaktní pracovník 
Mgr. Eva Veselá ҉ kontaktní pracovnice

Bc. Eva Nováková ҉ kontaktní pracovnice (DPP)

2019

2015

2015



Rozdělení sekcí

25

24

Statistiky
Klientů 204

Kontaktů s klienty 968
Vyměněné stříkačky 14 639

Rozpočet 2 449 077 Kč

Kontaktní centrum Prevent Strakonice

je s námi již 21 let, 
za tuto dobu pomohlo 
zhruba 2300 klientům

Nabízí
služby uživatelům návykových látek a lidem ohroženým vznikem či rozvojem jiných druhů závislostí. 

Služby využívají také rodiče, příbuzní, partneři nebo známí těchto osob.  KCP nabízí klientům služby 
zaměřené na snižování rizik spojených se závislostmi a podporu řešení jejich aktuální životní situace. 

Poslání
Posláním Kontaktního centra PREVENT Strakonice je zkvalitnit život osobám ohroženým 

problematikou závislostí na Strakonicku – 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.

Kontaktní centrum Prevent Strakonice 
Komenského 174, 386 01 Strakonice

Vedoucí: Mgr. Daniel Randák
T: +420 383 322 357

E: kcst@prevent99.cz

Tým
Mgr. Daniel Randák ҉ vedoucí, konzultant, poradce

Monika Hůdová ҉ kontaktní pracovnice (od 12. 8. do 30. 9. 2019 DPP, od 1. 10. 2019 HPP)
Bc. Eva Gruberová ҉ kontaktní pracovnice (do 30. 9. 2019)

Bc. Jiří Medlín ҉ kontaktní pracovník
Jindřich Vindiš, DiS. ҉ kontaktní pracovník 

Mgr. Eva Veselá ҉ kontaktní pracovnice
Barbora Vilímová ҉ kontaktní pracovnice (DPP)

2019 2016

2016



Rozdělení sekcí

27

26

Statistiky
Klientů 38

Kontaktů s klienty 2 255
Rozpočet 2 578 671 Kč

Substituční centrum Prevent

je s námi již 16 let, 
za tuto dobu pomohlo 
zhruba 180 klientům

Nabízí
pomoc závislým na opiátech, kteří aktuálně nejsou schopni od drog abstinovat, 
ale chtějí svůj život změnit. Pravidelně zde dostávají substituční látku (metadon, 

buprenorfin) předepsanou lékařem a využívají 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 ambulantní 

substituční léčby. Ta spočívá v podávání léků (metadonu/buprenorfinu – Suboxone), 
které je kombinované s odborným sociálním poradenstvím a jinými psychosociálními 

službami. Cílem je zdravotní a sociální stabilizace.

Substituční centrum Prevent
Matice školské 17, 370 01 České Budějovice

Vedoucí: Mgr. Lenka Moravcová
M: +420 702 142 881 

T: 387 730 459
E: sc@prevent99.cz

Tým
Mgr. Lenka Moravcová ҉ vedoucí, konzultant, poradce
Bc. Dita Horáková ҉ sociální pracovník (do 30. 9. 2019)

MUDr. Veronika Zimmelová ҉ lékařka 
MUDr. Andrej Šebeš ҉ garant, lékař (DPP)

Monika Lesniaková ҉ zdravotní sestra
Bc. Barbora Břečková ҉ zdravotní sestra (DPP/DPČ)

Monika Denešová-Rezková ҉ zdravotní sestra (DPP/DPČ)
Radka Jozová ҉ zdravotní sestra (DPP)

2015

2016

2017



Rozdělení sekcí

29

28

Statistiky
Klientů 40

Kontaktů s klienty 157
Rozpočet 494 096 Kč

Adiktologické služby ve vězení Prevent

jsou s námi již 4 roky, 
za tuto dobu pomohly 
zhruba 125 klientům

Nabízí
osobám ve vazbě, výkonu trestu nebo po výstupu z výkonu trestu podporu zaměřenou zejména 

na životní styl bez závislostí, dále pak na rozvoj kompetencí a dovedností potřebných pro sociální 
stabilizaci klienta po propuštění. 

Poslání
Posláním služby je pomoci závislým osobám nacházejícím se ve vazbě či výkonu trestu 

ve Vazební věznici České Budějovice a osobám po výstupu z výkonu trestu či vazby začlenit 
se zpět do společnosti a nenavázat na minulost spojenou se závislostním 

a kriminálním chováním. 

Adiktologické služby ve vězení Prevent
Vedoucí: Mgr. Martina Brožová

M: +420 724 070 783
E: asv@prevent99.cz

Tým
Mgr. Martina Brožová ҉ koordinátor, odborný poradce, vedoucí služby 

Bc. Tereza Krišková ҉ konzultant, odborný poradce (do 30. 9. 2019)
Mgr. Johana Rolníková ҉ konzultant, odborný poradce (od 1. 10. 2019)

2011

2011



Rozdělení sekcí

31

30

Statistiky
Klientů 164

Kontaktů s klienty 1 195
Rozpočet 1 416 731 Kč

STATION 17 NZDM Prevent

je s námi již 9 let, 
za tuto dobu pomohl 
zhruba 720 klientům

Nabízí
Je určen dětem a mládeži od 12 do 26 let z Blatné a okolí, která zde může aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas. 

Pracovníci jim zde poskytují podporu v obtížném období dospívání.  Služby jsou anonymní, zdarma a využívat 
je lze pravidelně i jednorázově, jak kdo potřebuje.

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 obtížné životní situaci, jsou 
ohroženi tzv. „společensky nežádoucími jevy“, nebo se v prostředí, kde k nim dochází, začínají pohybovat. 
Vytvořením bezpečného prostoru pro trávení volného času a pro řešení jejich aktuálních problémů, 

snižovat rizika spojená s dospíváním. Poskytování odborné pomoci a podpory v rámci sociální 
práce v zařízení, které je také místem, kde lze trávit volný čas a je alternativou k nevhodným 

prostředím, jakými jsou například bary, hospody, squaty apod. Výše uvedenými metodami 
a nabídkou odvracet cílovou skupinu od rizikového životního stylu, nebo mírnit jeho 

následky, pokud se již vyskytl.

STATION 17 NZDM Prevent
Spálená 727, 388 01 Blatná

Vedoucí: Mgr. Miloš Kolman
M: + 420 601 531 511

E: station17@prevent99.cz

Tým
Mgr. Miloš Kolman ҉ vedoucí, sociální pracovník (od 1. 2. 2019)

Mgr. Tomáš Harant ҉ vedoucí, sociální pracovník (od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019)
Bc. Simona Šimáňová, DiS. ҉ sociální pracovnice 

Lenka Remešová ҉ volnočasová pracovnice (od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019, DPP)
Anna Janská ҉ úklid (DPP) 

2019

2016

2016



Rozdělení sekcí

33

32

Statistiky
Klientů 224

Kontaktů s klienty 6 024
Rozpočet 1 936 941 Kč

CROSS NZDM Prevent

je s námi již 7 let, 
za tuto dobu pomohl 
zhruba 810 klientům

Nabízí
Je určen dětem a mládeži od 12 do 26 let ze Strakonic a okolí, která zde může aktivně a smysluplně trávit 

svůj volný čas. Pracovníci zde mladým lidem poskytují podporu v obtížném období dospívání. Služby 
jsou anonymní, zdarma a využívat je lze pravidelně i jednorázově, jak kdo potřebuje.

Poslání
Posláním CROSS NZDM PREVENT je poskytnout 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. Zároveň jsme místem, kde lze trávit volný čas a které je alternativou k místům, 
kde jsou děti a dospívající potencionálně ohroženi nežádoucími jevy.

CROSS NZDM Prevent
Lidická 193, 386 01 Strakonice

Vedoucí: Bc. Martin Klajn
M: +420 725 581 884 

E: cross@prevent99.cz

Tým
Bc. Martin Klajn ҉ vedoucí, sociální pracovník

Mgr. Dominika Váňová ҉ režimová a volnočasová pracovnice (do 30. 4. 2019)
Michaela Zrnová DiS. ҉ sociální pracovnice 

Lenka Remešová ҉ volnočasová pracovnice (od 1. 6. 2019)
Michaela Kreslová ҉ volnočasová pracovnice (od 1. 6. 2019)
Dan Kallmünzer ҉ volnočasový pracovník (do 30. 9. 2019)
Jana Molnárová ҉ volnočasová pracovnice (do 20. 3. 2019)

Jana Stachová ҉ úklid DPP
Lenka Remešová ҉ úklid DPP

Doplňkovou činnost strukturovaného doučování zajišťovali:
Bc. Magda Ledvinková, Bc. David Broulim, Mikuláš Souhrada

2001

2017

2018



Rozdělení sekcí

35

34

Statistiky
Rodin v péči 82

Konzultačních hodin 1 457
Hlídání dětí 551 hodin

Respit 393 dní
Terapie 72 hodin 

Rozpočet 3 707 567 Kč

Centrum podpory pěstounských rodin 
Prevent

je s námi již 7 let, 
za tuto dobu dlouhodobě 

pomáhalo zhruba 108 rodinám

Nabízí
podporu pěstounským rodinám z Jihočeského kraje. Centrum podpory pěstounských rodin má 

svá sídla v Českých Budějovicích, Strakonicích, avšak nabízí své terénní služby ve všech městech 
Jihočeského kraje. Pěstounským rodinám, se kterými uzavřeme dohodu o výkonu pěstounské 

péče, poskytujeme poradenství, terapie, vzdělávací kurzy, respity, asistenci při kontaktech 
s biologickou rodinou a další služby.

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.

Centrum podpory pěstounských rodin Prevent
Bavorova 24, 386 01 Strakonice

Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovice
Vedoucí: Mgr. Anna Němcová

M:+420 607 770 655
E: nrp@prevent99.cz

Tým
Mgr. Anna Němcová ҉ vedoucí, klíčová pracovnice, terapeut

Mgr. Lenka Čadová ҉ klíčová pracovnice, terapeut
Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová ҉ klíčová pracovnice 

Mgr. Jaroslava Haisová ҉ klíčová pracovnice
Mgr. Luděk Beneš ҉ klíčový pracovník

Mgr. Petra Bečvářová ҉ klíčová pracovnice 
Mgr. Martina Brožová ҉ psycholožka, psychoterapeutka, lektorka (DPP) 

Bc. Martin Klajn ҉ lektor (DPP)
Bc. Tomáš Brejcha ҉ terapeut (DPP)

Josef Hruška ҉ lektor (DPP)
Mgr. Jindřich Hais ҉ lektor (DPP)

Hlídání dětí při kurzech, respitech apod.:
Zdeňka Škopková (DPP), Dan Kallmünzer (DPP), 
Michaela Zrnová (DPP), Veronika Bílková (DPP), 

Lenka Haisová (DPP)

2015

2016



Rozdělení sekcí

37

36

Statistiky
Rodin v dlouhodobé péči 28

Rodin v kontaktu se službou 51
Počet intervencí (á 30 min) 1 748

Rozpočet 2 032 129 Kč

Služby pro rodiny s dětmi Prevent

jsou s námi již 4 roky, 
za tuto dobu pomohly 

81 rodinám

Nabízí
Služby pro rodiny s dětmi PREVENT jsou registrovanou sociálně aktivizační službou určenou 

rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci ohrožující zdravý vývoj dětí a kterou nejsou 
schopny překonat vlastními silami. Rodinám na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku pomáháme 
převážně terénní formou, tj. přímo v domácnosti, na úřadech, při jednání se školou, u lékaře apod. 

Rodiny nás však mohou navštívit také na naší adrese ve Strakonicích, Blatné i Vodňanech.

Poslání
Naším posláním je nabídnout pomoc a podporu rodinám při překonávání obtíží tak, 

aby jejich děti mohly vyrůstat doma a byly spokojené.

Služby pro rodiny s dětmi Prevent
Velké náměstí 216, 386 01 Strakonice

Nádražní 661, 388 01 Blatná
Jiráskova 116, 389 01 Vodňany

Vedoucí: Bc. Zuzana Rysová
M: +420 725 456 750 
E: sas@prevent99.cz

Tým Strakonice
Bc. Zuzana Rysová ҉ vedoucí zařízení a klíčová sociální pracovnice 

Mgr. Jitka Škodová ҉ klíčová sociální pracovnice (od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019)
Mgr. Veronika Škodová ҉ klíčová sociální pracovnice
Mgr. Kateřina Žiláková ҉ klíčová sociální pracovnice

Mgr. Terezie Skalická ҉ klíčová sociální pracovnice (od 1. 10. 2019)

Tým Blatná
Mgr. Jitka Škodová ҉ klíčová sociální pracovnice (od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019)

Mgr. Veronika Škodová ҉ klíčová sociální pracovnice (od 1. 4. 2019)
Mgr. Kateřina Žiláková ҉ klíčová sociální pracovnice

Tým Vodňany
Bc. Zuzana Rysová ҉ klíčová sociální pracovnice 

Mgr. Jitka Škodová ҉ klíčová sociální pracovnice (od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019)
Mgr. Terezie Skalická ҉ klíčová sociální pracovnice (od 1. 10. 2019)

2019

2018



Rozdělení sekcí

39

38

Statistiky
Počet realiz. vzdělávacích kurzů 4

Počet besed pro veřejnost 5
Počet přednášek na školách 12

Rozpočet 593 080 Kč

Podpora náhradní rodinné péče Prevent

je s námi již 3. rokem 
a díky projektu se o náhradní 

rodinné péči dozvědělo 546 osob

Nabízí
Projekt pomáhá zvyšovat povědomí veřejnosti o tématu náhradní rodinné péče. Věnuje se infor-

mační a náborové kampani na oslovení nových dlouhodobých pěstounů. Nabízí také služby adop-
tivním rodinám. Poskytujeme poradenství, terapie, nabízíme kurzy a klubová setkání náhradních 

rodičů, asistenci při příchodu dítěte do rodiny, pomoc při zpracování tématu biologické rodiny 
dítěte. Působíme v celém Jihočeském kraji. Prostory máme v Českých Budějovicích a Strakoni-

cích, konzultace poskytujeme i terénní formou v místě bydliště rodiny. 

Poslání
Naším posláním je zvyšovat počet kvalitních náhradních rodin v Jihočeském kraji. Chceme, aby 

co nejvíce dětí, které nemohou vyrůstat s vlastní rodinou, mohlo žít a po všech stránkách se rozví-
jet v rodině náhradní.

Podpora náhradní rodinné péče Prevent
Bavorova 24, 386 01 Strakonice

Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovice
Vedoucí: Mgr. Anna Němcová

M:+420 607 770 655
E: nrp@prevent99.cz

Tým Strakonice
Mgr. Lenka Čadová ҉ vedoucí projektu, klíčová sociální pracovnice, lektorka (do 30. 4. 2019)
Mgr. Johana Mertová ҉ vedoucí projektu, klíčová sociální pracovnice, lektorka (od 1. 5. 2019)

Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová ҉ klíčová sociální pracovnice, lektorka
Mgr. Anna Němcová ҉ terapeut, lektorka (DPP)
Kateřina Krchová ҉ účast na besedách (DPP), 

Veronika Šimůnková ҉ účast na besedách (DPP)

2019

2019

2019



Rozdělení sekcí

41

40

Statistiky
Počet účastníků z ČR 11

Počet účastníků z Německa 9
Celkem 20 osob

Kurzy akreditované MPSV
V současné době nabízíme dva různě zaměřené vzdělávací kurzy, jeden z oblasti drogové problematiky, 
druhý z oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Kurzy jsou určené sociálním pracovníkům, pracovníkům 

v sociálních službách, pracovníkům v sociálně-právní ochraně dětí a dalším odborníkům. 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 nejen pěstounům, kteří mají s námi uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, 
ale kurzy mohou navštívit i další pěstouni. Vzdělávání realizujeme také na zakázku či objednávku 

(např. pro OSPOD). Pořádáme také víkendové vzdělávací pobyty. Klíčovými lektory jsou zkušení 
pracovníci Centra podpory pěstounských rodin a vedoucí pracovníci ostatních programů naší 

organizace, tedy lidé vysokoškolsky vzdělaní, absolventi psychoterapeutických výcviků a mající 
dlouholeté zkušenosti v práci s problematickou mládeží, závislými a problematickými rodinnými 

systémy. Snažíme se, aby naše kurzy byly zaměřené co nejvíce na praxi a potřeby konkrétních 
pěstounských rodin.

Adiktologická konference Jihočeského kraje
Od roku 2007 pořádáme každoročně konferenci k otázkám závislostí. Původně lokální jihočeská akce s účastí okolo 50 

posluchačů se s léty proměnila v celorepublikově vyhledávanou konferenci, kterou navštěvuje každoročně kolem 130 po-
sluchačů. Adiktologická konference Jihočeského kraje tak zůstala lokální zejména svým umístěním v Jihočeském kraji. 
Konference preferuje sdílení nových poznatků, experimentů a zkušeností z praktického života všech služeb pro závislé. 

Konference akcentuje, vedle odborného programu, prohlubování kolegiálních vztahů a s touto ambicí pracuje také s dopro-
vodným programem a formou pořádání a umístění konference. V roce 2019 jsme pořádali Xiii. ročník, opět v Třeboni, za 

účasti zahraničních řečníků z Francie a Polska.

Terapeutickorelaxační víkend pro rodiče dětí 
závislých na drogách

Od 8. do 10.  11. 2019 zorganizoval PREVENT 99 z.ú. v Anníně na Šumavě terapeuticko-relaxační víkend pro rodiče dětí 
závislých na drogách z Česka a Německa. Strach o děti trápí rodiče bez rozdílu věku, pohlaví i národnosti. Cílem setkání 

bylo kromě možnosti vzájemného sdílení a předání zkušeností také podpora rodičů, aby nezapomínali na svoje životy 
a dokázali si život užívat navzdory tomu, že jejich děti berou drogy. Projekt se konal s finanční podporou Česko-německé-
ho fondu budoucnosti. Projektovými a finančními partnery setkání se stali Lions Hilfswerk, Lions Club Weiden Goldene 

Straße a Repräsentanz des Freistaats Bayern in der Tschechischen Republik.

2009

2014
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Železný adiktolog
Po roční pauze proběhl v červenci další ročník Železného adiktologa, opět v parku 
a okolí psychiatrické léčebny Červený Dvůr.  Amatérského triatlonu se zúčastnilo 

110 účastníků, z toho 18 štafet. V roce 2019 proběhl 7. ročník.

Facilitace případových konferencí
Nabízíme komplexní služby v oblasti přípravy a facilitace případových konferencí a složitých jednání 

od profesionálních a vyškolených odborníků v této oblasti.

Dobrovolnický program Prevent
Nabízí

Dobrovolníci pomáhají zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, umožňují rozšíření služeb pro klienty 
(v Centru podpory pěstounských rodin PREVENT např. dobrovolníci zajišťují doučování a volnočasové 

aktivity pro děti, které bychom jinak nemohli nabízet). Pracovníci díky dobrovolníkům mají víc času vě-
novat se odborné práci a zároveň dobrovolníci přinášejí individuálnější, neformální přístup ke klientům 
a zprostředkovávají klientům možnost smysluplného trávení volného času. Dále dobrovolníci působili 

v Doléčovacím centru PREVENT, Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi PREVENT 
a v CROSS NZDM PREVENT. Dobrovolnický program je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR od červen-

ce 2014. PREVENT 99 z.ú. je tedy vysílající a zároveň přijímající organizace.

Tým
Mgr. Dominika Váňová ҉ koordinátor 

Mgr. Luděk Beneš ҉ pracovník (do 30. 6. 2019)

Klíčové dobrovolnice
ivana Hrúzová, Hana Chvalová, Lucie Krumlová, Magdalena Matašovská, Lucie Matysová, 

Romana Kübelbek, ilona Kárová, Veronika Frková, Kristýna Zemanová, isabela Vilingerová, 
Andrea Platzerová, Natálie Dejová, Alexandra Kálesová, Nicole Kochová

Evropská dobrovolná služba – EVS
V rámci projektu ERASMUS+ nám v roce 2019 pomáhali dobrovolníci z Kanárských ostrovů. 

Působili v zařízení STATiON 17 NZDM PREVENT v Blatné a CROSS NZDM PREVENT ve Strakonicích.
Maria Rodriguez Sanchéz  10/2018 – 5/2019  / José Manuel Sanchéz  12/2018 – 3/2019

Statistiky
Klíčových dobrovolníků 16

Počet dobrovolnických 
hodin ve službách 209

Rozpočet 257 358 Kč

2015
2015

2015
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APP
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro koordinaci protidrogové poli-

tiky, Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví, Jiho-
českého kraje, Statutárního města České Budějovice, příspěvků a dotací dalších měst a obcí uvedených na straně 48, veřejného 

zdravotního pojištění prostřednictvím zdravotních pojišťoven, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

DCP
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České Republiky – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce 
a sociálních věcí, Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

PNZ
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí 

poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace. 

JSP
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté pro-

střednictvím Jihočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví, Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, příspěvků a dotací dalších měst a obcí uvedených na straně 48, 
darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

KC ČB
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jiho-

českého kraje, Ministerstva zdravotnictví, Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, příspěvků a dotací dalších měst a obcí uvedených na straně 48, darů fyzických a právnických osob 
a vlastních zdrojů organizace. 

KC Pt 
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, 

Ministerstva zdravotnictví, Jihočeského kraje, města Prachatice, příspěvků a dotací dalších měst a obcí uvedených na straně 48, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

KC St
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, Minis-

terstva zdravotnictví, Jihočeského kraje, příspěvků a dotací dalších měst a obcí uvedených na straně 48, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

SCP
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, Minis-

terstva zdravotnictví, Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, příspěvků a dotací dalších měst a obcí uvedených na straně 48, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

ASv
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, Ministerstva spra-

vedlnosti, Jihočeského kraje, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

STATION 17
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, města Blatná, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organi-

zace.

CrOSS
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, města Strakonice, Jihočeského kraje, darů fyzických a právnic-

kých osob a vlastních zdrojů organizace. Doplňková činnost strukturovaného doučování byla realizována za finanční podpory Komunitní nadace Blanicko-Otavská, darů fyzických a práv-
nických osob a vlastních zdrojů organizace.

CPPr 
Projekt byl financován ze Státního příspěvku na výkon pěstounské péče a realizován za pomoci darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace. 

SASrD
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, města Strakonice, 

města Blatná, Svazku obcí Blatenska, Jihočeského kraje, Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, 
darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

PnrP 
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihočeského kraje, darů fyzických a práv-

nických osob a vlastních zdrojů organizace.

Dobrovolnický program Prevent
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra, Statutárního města České Budějovi-

ce, programu ERASMUS+ a vlastních zdrojů organizace. 

Donátoři
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Firmy a instituce
A.N.O. ҉ ADVAiTA, z. ú. ҉ Amalthea z. s. ҉ APSS ČR ҉ Arkáda, z. ú. ҉ 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 ҉ ČČK České 

Budějovice ҉ DC Magdaléna ҉ Dětské centrum Jihočeského kraje o. p. s. ҉ Diecézní charita České Budějovice ҉ Dobrá rodina, o. p. s. ҉ Do světa z. s. ҉ 

Domeček – středisko pro volný čas a integraci ҉ Euroškola Strakonice s. r. o. ҉ 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 KreBul, o. p. s. ҉ Krizové centrum pro rodinu, z. s. ҉ Laxus z. ú. ҉ LMC s. r. o. ҉ 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 a. s. ҉ Nemocnice Prachatice a. s. ҉ Nemocnice Strakonice a. s. ҉ NMS ҉ infekční ambulance Nemocnice 

Strakonice ҉ iNiZiO internet Media s. r. o. ҉ NZDM Bongo ҉ Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s. ҉ Oblastní charita Jihlava ҉ OSPOD Krajského úřadu Jihočeského kraje 

҉ Odbor sociálních věcí České Budějovice ҉ Oddělení sociálně právní ochrany dětí Blatná ҉ Oddělení sociálně právní ochrany dětí České Budějovice ҉ Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Český Krumlov ҉ Oddělení sociálně právní ochrany dětí Milevsko ҉ 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 ҉ 

Otevřená Okna z. ú. ҉ P – centrum, spolek ҉ Pedagogická fakulta JČU ҉ Pedagogicko psychologická poradna Prachatice ҉ Pedagogicko psychologická poradna Strakonice ҉ PL Červený Dvůr ҉ PN Jihlava ҉ 

Point 14, z.ú. ҉ Policie ČR ҉ PorCeTa, o. p. s. ҉ 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 ҉ Remedis s. r. o. ҉ 

SANANiM z. ú. ҉ Semiramis z. ú. ҉ SOB – spolek obcí Blatenska ҉ SOŠ Blatná ҉ SOU Blatná ҉ Společnost Podané ruce o. p. s. ҉ SPC Strakonice ҉ SVP Strakonice ҉ Oblastní charita Jihlava ҉ Orion Strakonice ҉ Temperi o. p. s. ҉ 

Teologická fakulta JČU ҉ Terénní program Městské charity ČB ҉ Theia o. p. s. ҉ 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 ҉ Vazební věznice České Budějovice ҉ Vohaspol Strakonice ҉ 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 ҉ Mgr. Marie Banáková ҉ Mgr. Eva Bartošová ҉ Mgr. Michaela Baslerová ҉ Dana Bedlánová ҉ Mgr. Lucie Bicková ҉ Mgr. Lenka Bouchalová ҉ ing. Kamil Bjaček ҉ Mgr. et Bc. Pavel Bláha ҉ Milada Brejchová ҉ Bc. Štěpánka 

Candrová ҉ MUDr. Martin Čech ҉ Bc. Michaela Čermáková, DiS. ҉ Mgr. Gabriela Dobiášová ҉ František Doktor ҉ Mgr. Pavla Doubková ҉ MUDr. Jiří Dvořáček ҉ Mgr. Martina Eisenhammerová ҉ Jan Ferenčík ҉ Věra Filipová ҉ Zdeněk Hadrava ҉ irena 

Hanousková ҉ Mgr. Monika Hanzelyová ҉ Mgr. Josef Hess ҉ MUDr. Jitka Hlavničková ҉ ing. Jiří Horecký, MBA, PhD. ҉ Mgr. Vladimír Horváth ҉ JUDr., Mgr. Jaroslava Hrabětová ҉ Jan Hromada, DiS. ҉ PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá ҉ Josef Hruška ҉ 

MUDr. Aleš Chrdle ҉ Mgr. Barbara Janíková ҉ Jiří Janků ҉ Lucie Kádnerová ҉ MUDr. Marcela Kalná ҉ Bc. Štěpánka Kardová ҉ Mgr. ivana Kahovcová ҉ Mgr. iva Karasová ҉ Věra Kárová ҉ Bc. Marie Kašparová ҉ Mgr. Helena Kavanová ҉ MUDr. Zsolt 

Kecskeméthy ҉ ing. Lucia Kiššová ҉ František Kněžínek ҉ Mgr. Helena Kocmanová ҉ Mgr. Milan Kolář ҉ ing. Michal Kolda, MBA ҉ Věra Kontríková ҉ Mgr. Věra Korčáková ҉ Mgr. Jana Kostínková, Ph.D. ҉ Mgr. Šárka Kovárnová ҉ MUDr. Marie 

Kotišová ҉ ing. Marie Kotrbová ҉ MUDr. ivana Krabatschová ҉ Mgr. Lucie Králová ҉ Radka Krygarová ҉ MgA. Milan Krištůfek ҉ Bc. Markéta Koubková ҉ JUDr. Jan Kubálek ҉ Mgr. Jan Látal ҉ Bc. Jana Lhotáková ҉ iva Linhová ҉ Tomáš Ludvík 

҉ Dagmar Lísková ҉ Bc. Kateřina Malečková ҉ ing. Jaroslava Martanová ҉ Roman Mezlík ҉ Bc. Eva Mifková ҉ prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. ҉ Bc. Olga Merklová ҉ Mgr. Johana Mertová ҉ ing. Jana Moravcová ҉ MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 

҉ MUDr. Vladimír Muchl ҉ Mgr. Marek Nerud ҉ Mgr. Lenka Neuwirthová ҉ MUDr. Miroslav Norek ҉ ing. Tomáš Novák ҉ Mgr. Michal Novotný ҉ Jiří Ovčáček ҉ Hana Pecková ҉ Mgr. Přemysl Pechlát ҉ MUDr. Michal Pelíšek ҉ Bc. Dagmar Pilíková 

҉ Mgr. Pavel Plaček ҉ Mgr. Ondřej Počarovský ҉ MUDr. Jana Požárková ҉  Mgr. Martin Prokeš ҉ PhDr. Josef Radimecký, MSc., Ph.D. ҉ RNDr. Martin Rataj ҉ Mgr. Martina Ramešová ҉ Hana Rabenhauptová ҉ Mgr. et Mgr. Helena Rampachová ҉ 

Mgr. Jiří Richter ҉ Mgr. Alexandra Roubalová ҉ Mgr. Štefan Schwarc ҉ Petr Sikora ҉ Mgr. Lenka Sládková Bc. Marcela Slipková ҉ Mgr. ing. Jiří Staníček ҉ Mgr. ivana Stráská ҉ Jiří Stříbrný ҉ Mgr. Petr Studenovský ҉ David Svoboda, DiS. 

҉ Mgr. Petr Sznapka ҉ Mgr. Dana Šedivá ҉ Vladimír Šilhan ҉ Mgr. Milan Šnorek ҉ Bc. Ladislava Šťastná ҉ PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. ҉ Jana Tesařová ҉ Petra a Tomáš Valovi ҉ Bc. Petra Tůmová ҉ Mgr. Júsuf Traore, DiS. ҉  

Mgr. Aleš Vaněk ҉ Mgr. Eva Vernerová ҉ Mgr. Jana Vilánková ҉ Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip. ҉ Mgr., Bc. Olga Volechová ҉ Mgr. Lenka Vysoká ҉ Alexandra Zajíčková, Hotel Svět

2009

Spolupráce
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Finance a hmotné dary
Firmy a instituce

AbbVie s. r. o. ҉ Česko-německý fond budoucnosti ҉ GiVT. cz s. r. o. ҉ Hoch a synové 1899, s. r. o. ҉ immomedical CZ s. r. o. ҉ Jiho Tech s. r. o. ҉ KVArt 

Production s.r.o. ҉ Jihočeský kraj ҉ Komunitní nadace Blanicko-Otavská ҉ Město Blatná ҉ Město Netolice ҉ Město Nové Hrady ҉ Město Jindřichův Hradec 

҉ Město Prachatice ҉ Město Strakonice ҉ Město Trhové Sviny ҉ Město Týn nad Vltavou ҉ Město Vimperk ҉ Město Vodňany ҉ Město Volary ҉ Město Volyně ҉ 

Město Třeboň ҉ Ministerstvo práce a sociálních věcí ҉ Ministerstvo spravedlnosti ҉ Ministerstvo vnitra ҉ Ministerstvo zdravotnictví ҉ Asociace poskytovatelů kurzov-

ních sázek ҉ Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ҉ Statutární Město České Budějovice

Lidé
Anonymní dárci ponožek, oblečení a krmiva pro psy ҉ ivana Bláhová ҉ Stanislav Bláha ҉ Bc.et Bc. Zuzana Bláhová ҉ Dalibor Brabenec ҉ Tomáš Brejcha ҉ Mgr. Martina Brožová ҉ Ludmila 

Drozdová ҉ PaedDr. Dagmar Hrubá ҉ Kamila Janovičová ҉ Kristýna Jeklová ҉ RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D. ҉ Jana Kostínková ҉ Marie Maršálová ҉ Jiří Medlín ҉ Mgr. Hana Míková ҉ Lenka Moravcová ҉ 

Anna a Michal Němcovi ҉ Helena a Radek Platzerovi ҉ Ondřej Prášil ҉ Vojtěch Pysk ҉ Dagmar a Daniel Randákovi ҉ Jan Šnokhous ҉ Markéta Velková ҉ Jindřich Vindiš

Obce, které nás podpořily v rámci Modelu spolufinancování adiktologických služeb Jihočeského kraje
Borová Lada ҉ České Budějovice ҉ České Velenice ҉ Čestice ҉ Číčenice ҉ Čkyně ҉ Doubravice (ČB) ҉ Hluboká nad Vltavou ҉ Homole ҉ Hoštice ҉ Chroboly ҉ Jankov ҉ Jindřichův Hradec ҉ Kamenný Újezd ҉ Ktiš ҉ 

Libějovice ҉ Ločenice ҉ Mahouš ҉ Malovice ҉ Mičovice ҉ Mokrý Lom ҉ Nebřehovice ҉ Němčice (ST) ҉ Němětice ҉ Netolice ҉ Nicov ҉ Nová Ves nad Lužnicí ҉ Nové Hrady ҉ Novosedly ҉ Planá ҉ Prachatice ҉ 

Přední Zborovice ҉ Skočice ҉ Slaník ҉ Smržov ҉ Strašice ҉ Strážný ҉ Trhové Sviny ҉ Třeboň ҉ Týn nad Vltavou ҉ Vimperk ҉ Vodňany ҉ Volary ҉ Volenice ҉ Volyně ҉ Vrábče ҉ Všemyslice ҉ Zdíkov

Prostřednictvím Svazku obcí Blatenska
Bělčice ҉ Bezdědovice ҉ Blatná ҉ Bratronice ҉ Březí ҉ Buzice ҉ Čečelovice ҉ Doubravice (ST) ҉ 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
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Účetní závěrka
Výkaz zisků a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)

Název položky Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem 409 855

A.i. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0
A.ii. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 550 1 150
A.iii. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
A.iV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -141 -295

B. Krátkodobý majetek celkem 2 524 3 064
B.i. Zásoby celkem 5 5
B.ii. Pohledávky celkem 1 918 1 016
B.iii. Krátkodobý finanční majetek celkem 431 1 673
B.iV. Jiná aktiva celkem 171 370

Úhrn aktiv 2 934 3 919
PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 1 545 2 017
A.i. Jmění celkem 1 328 1 955
A.ii. Výsledek hospodaření celkem 217 152

B. Cizí zdroje celkem 1 389 1 812
B.i. Rezervy 0 0
B.ii. Dlouhodobé závazky celkem 0 0
B.iii. Krátkodobé závazky celkem 870 1 477
B.iV. Jiná pasiva celkem 519 335

Úhrn pasiv 2 934 3 919

Název položky Hlavní činnost

A. NÁKLADY

A.i. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 11 466

A.ii. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0

A.iii. Osobní náklady 31 640

A.iV. Daně a poplatky 31

A.V. Ostatní náklady 100

A.Vi. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 154

A.Vii. Poskytnuté příspěvky celkem 54

A.Viii. Daň z příjmů celkem 37

Náklady celkem 43 481

B. VÝNOSY

B.i. Provozní dotace 41 084

B.ii. Přijaté příspěvky 655

B.iii. Tržby za vlastní výkony a zboží 1 583

B.iV. Ostatní výnosy 286

B.V. Tržby z prodeje majetku 4

Výnosy celkem 43 611

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 167

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 130

Kompletní účetní závěrka včetně 
přílohy k účetní závěrce je dostupná 
ve sbírce listin na www.justice.cz 
a v sídle organizace PREVENT 99 z.ú., 
Heydukova 349, 386 01 Strakonice.
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