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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou další výroční zpráva 
PREVENT 99. Dvaadvacátá, a zase o trochu 
objemnější – rozšířená o novou službu a několik 
pracovníků. Už je nás hodně. Téměř osmdesát 
stálých pracovníků, kteří zajišťují významnou 
část sociální práce v Jihočeském kraji. A tak 
jsme si řekli, že letos nabídneme čtenářům 
pohled na naši práci očima pracovníků v první 
linii. Když budete pokračovat ve čtení, najdete 
u každé naší činnosti její nahlédnutí některým 
z našich pracovníků. Aby to bylo fér, i já jsem 
si vybral jednu z otázek, na které odpovídali 
kolegové, a na závěr úvodu (vždycky mě 
toto sousloví rozveselí) také odpovím.

Nejprve bych však chtěl poděkovat, a to zejména 
všem svým kolegyním a kolegům v organizaci. 
Aktuálně mi nejvíce rezonuje poděkování za 
vzorné plnění funkce nárazníku, do které jsme 
všichni instalováni státním systémem. Funkce 
spočívá v tom, že veškeré systémové kotrmelce, 
ať již se týkají nízkého nebo pozdního financování, 
anebo legislativních zvratů či kostrbatých 
mimořádných opatření, tlumí lidské nárazníky, 
aby to nemusel odnést klient. Být nárazníkem 
není jednoduché a chce to velkou motivaci pro věc – 
pro práci s klienty. Děkuji Vám, drahé kolegyně 
a drazí kolegové, že jste ochotni k této investice 
pro blaho sociální práce, ať již jste v přímé péči, 
v administrativní podpoře služeb, nebo ve vedení.

Dále jsou tu ti, kdož přispívají k pevnosti nárazníků, 
a sice dárci a sponzoři, od nichž finanční prostředky 
velmi často používáme tam, kde provozní dotace 
nestačí. I Vám, drazí podporovatelé, moc děkuji. 
Speciální dík patří mnoha lidem v úřadech, na 
ministerstvech nebo v politice, kteří se i přes 
systémové překážky snaží o co nejladnější 
finanční a odbornou podporu naší práce.
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A nyní otázka na mě:

Proč se věnuji této 
práci?
Protože mi nejsou lhostejné lidské osudy 
a vidím příležitost, jak být prospěšný těm, kteří 
potřebují pomoc. Svým založením jsem stále 
pomáhající pracovník, i když mimo přímou péči 
jsem už více než deset let. Umím propojovat 
finanční zdroje se službami pro klienty, umím 
udržovat v chodu organizaci a rozvíjet ji. 
Umím, chci a mohu. Vyhovuje mi služba, jsem 
tam, kde mám být. I když nesloužím přímo 
klientům, sloužím těm, kteří jim slouží. A je to 
podobně krkolomné a s nejistým výsledkem, 
ale stále s jasným cílem. Tak jako jsem 
v terapeutické roli nesouhlasil s okolnostmi, 
které stvořily nešťastnou situaci klientů, 
nesouhlasím v současné roli s mnoha okolnostmi 
(systémovými), které pomáhajícím organizacím 
komplikují práci. Ovšem okolnosti jsou dané. 
A tak, jako jsem se snažil pomoci klientům i za 
těchto okolností důstojně žít, vkládám toto úsilí 
do důstojného žití naší organizace. A když to 
jde dobře, dokážeme nejen přežít za aktuálních 
podmínek, ba i některé z nich vylepšovat.

Odpovědí na tuto i další otázky od kolegů 
najdete mnohem více, když budete 
pokračovat ve čtení této výroční zprávy.

Děkuji, že jste dočetli až sem.

Michal Němec, MBA
ředitel PREVENT 99 z. ú.
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O NÁS
PREVENT 99 z. ú. je nevládní organizací hrdě 
plnící funkci občanské společnosti. Působí 
v Jihočeském kraji od roku 1999, a to zejména 
v oblastech adiktologie, práce s rodinami, dětmi 
a mládeží a v oblasti náhradní rodinné péče. 
V jejich rámci poskytuje sociální, zdravotní 
a další služby a realizuje vzdělávání a odborná 
setkání. V rámci svého poslání rovněž vyhledává, 
popisuje a vyvíjí řešení souvisejících systémově 
neuchopených sociálních a zdravotních aspektů.

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.

→ Rozvoj a efektivizace všech řešených oblastí.
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SPRÁVNÍ RADA (SR)
Ing. Michal Kolda, MBA – předseda SR
Mgr. Lucie Bicková – člen SR
Mgr. Dana Šedivá – člen SR

REVIZORKA
Mgr. Jana Koutná Kostínková, Ph.D.

MANAGEMENT (KOLEGIUM)
Kolegium je poradním orgánem ředitele a zároveň 
komunikační platformou pro jeho členy. Jeho 
hlavním úkolem je diskutovat celoorganizační 
témata a navrhovat postoje a také harmonizovat 
postupy napříč celou organizací. Je středobodem 
dění, směřování a rozvoje organizace.

Lidé v kolegiu
→ Michal Němec, MBA
 ředitel ústavu
→ Mgr. Tomáš Harant
 ředitel sekce léčby závislostí, 

personální ředitel
→ Bc. Kamil Podzimek
 ředitel sekce HR služeb
→ Bc. Martin Klajn
 ředitel sekce služeb pro rodiny a děti
→ Mgr. Anna Němcová
 ředitelka sekce náhradní rodinné péče
→ Mgr. Lenka Čadová
 vedoucí kanceláře ředitele
→ Helena Platzerová
 vedoucí administrativního 

a projektového oddělení

Proč dělám tuhle 
práci?  
Bc. Martin Klajn
ředitel sekce služeb pro rodiny a děti

Dává mi smysl snažit se zlepšit situaci těch, 
kteří zrovna nemají šťastné dny. A také 
proto, že ji mohu dělat v PREVENTu. Líbí se 
mi vnitřní nastavení v organizaci. Nutkání 
věci zlepšovat. A zároveň přímost a jasnost 
v tom, že se neohýbají pravidla a realita 
podle toho, jak je v danou chvíli výhodné. 
A v neposlední řadě mě v PREVENTu oslovuje 
fokus na profesionalitu a na lidi v organizaci. 
Kdyby tohle zmizelo, tak bych byl už jinde. 
Také mě baví to, že pracuji v neziskové sféře. 
Nepotřebuji hledat smysl toho, co dělám, 
a nemusím se při práci koncentrovat na profit. 
Můžu se v klidu soustředit na to, aby byla moje 
práce dobrá. To je osvobozující. Tedy až do 
chvíle, než je potřeba zaplatit složenky. A to si 
pak kladu otázku: Proč dělám tuhle práci? :)



Zajišťujeme komplexní podporu odborných sekcí 
a všech jejich zařízení a projektů. Spravujeme 
finanční prostředky na provoz služeb, řídíme 
vnitřní procesy, zajišťujeme aplikaci právních 
norem a nařízení do chodu organizace. 

Lidé v sekci podpory služeb
Kancelář ředitele

→ Mgr. Lenka Čadová
 vedoucí kanceláře ředitele
→ Ing. Vilma Tritová
 administrativní pracovnice
→ Bc. Zuzana Ludvíková
 koordinátor vnitroorganizačních 

procesů (od 1. 6. 2021)
→ Mgr. Dagmar Randáková
 koordinátor vnitroorganizačních 

procesů (od 28. 7. 2021)

Administrativní a  projektové oddělení
→ Helena Platzerová
 vedoucí administrativního a projektového oddělení
→ Markéta Velková
 zástupkyně vedoucí administrativního 

a projektového oddělení
→ Marta Roubalová
 administrativní pracovnice
→ Zuzana Řezáčová
 administrativní pracovnice
→ Bc. Martina Kovářová
 administrativní pracovnice (od 15. 3. 2021)
→ Bohuslava Kudličková
 administrativní pracovnice 

(od 2. 8. 2021 MD)
→ Marcela Langmeierová
 administrativní pracovnice (od 20. 10. 2021)
→ Bc. Klára Vosyková
 administrativní pracovnice 

(od 9. 11. 2021 MD)
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→ Věra Kontríková
 účetní
→ Monika Jánská
 účetní
→ MgA. Kateřina Malečová Suková
 Public relations (DPP)
→ Jindřich Vindiš, DiS.
 správa sociálních sítí (DPP)
→ Kristýna Velková
 administrativní pracovnice (DPP)
→ Barbora Velková
 administrativní pracovnice (DPP)
→ Lenka Vandrovcová
 úklidové práce (DPP) 
→ Radek Platzer
 údržba (DPP)

Co Vás na Vaší práci 
baví? 
Bc. Martina Kovářová,
administrativní pracovnice

Jako první mě bavilo, že jsem byla vybrána do 
kolektivu na „základně“ – v lednu roku 2021 
jsem si dodala odvahy a přihlásila se na pozici 
administrativní pracovnice do PREVENTu, kde 
stálo: „Baví Vás rozmanitá administrativa 
a Excel?“ ANO, baví! Znala jsem organizaci jen 
proto, že se jim minule hodily naše ponožky. 
Buď to vyjde, nebo ne, vždyť mám dvě malé 
děti, se kterými mám v plánu být ještě doma. 
A ejhle, nebo jupí, změna, nastupuji do práce. 
Vplula jsem do organizace, která i díky nám 
na „základně“ pomáhá lidem, kteří se mohou 
nacházet na okraji společnosti, potýkají 
se s různými formami závislosti, dětem 
a mladistvým s jejich problémy, celým rodinám 
a dalším, což má jednoznačně smysl. Jsem 
ráda, že vedoucí a pracovníci na zařízeních 
se na nás mohou obrátit. Každý den je jiný, 
občas člověk neví, čí je, práce se kupí. Zároveň 
přijdou dny, kdy má člověk čas na resty. Ale 
ani v tyto dny člověk nepřemýšlí, kdy bude  
„padla“. Jsme fajn kolektiv, se kterým se mi 
dobře spolupracuje; oddělení táhne za jeden 
provaz a poradíme si nebo pomůžeme.
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Sekční ředitel
Mgr. Tomáš Harant

Popis sekce 
Nabízíme ambulantní služby pro osoby závislé 
či ohrožené závislostí a pro jejich blízké – ať 
už se jedná o ilegální drogy, alkohol, hazardní 
hraní, či další nelátkové závislosti. Poskytujeme 
substituční léčbu a ambulantní léčbu směřující 
k převzetí kontroly nad užíváním či k abstinenci. 
Zaměřujeme se i na snižování přidružených 
zdravotních a sociálních dopadů. Osobám po 
léčbě pomůžeme s udržením změn v následné 
péči, která nabízí i chráněné bydlení. Poradenství 
realizujeme i ve Vazební věznici ČB.

SE
KC

E 
LÉ

ČB
Y 

ZÁ
VI

SL
OS

TÍ

1716



18 19

ADIKTOLOGICKÁ 
PORADNA 
PREVENT
Adresa
Františka Ondříčka 2, 370 05 České Budějovice
Bezděkovská 186 (3. p. vlevo), 386 01 Strakonice
Primátorská 76, 383 01 Prachatice

Nabízí
odborné sociální poradenství a ambulantní 
léčbu závislým nebo závislostí ohroženým 
osobám, jejich rodinám a blízkým.

Tým České Budějovice
→ Bc. Tomáš Brejcha
 vedoucí, adiktolog, konzultant
→ Mgr. Michaela Kotyzová
 adiktolog
→ Bc. Pavel Hrabě, DiS.
 konzultant, poradce
→ Mgr. Eva Brožová
 konzultant, poradce
→ Mgr. Radka Šimonová
 konzultant, adiktolog
→ Bc. Martin Zajíček
 konzultant, poradce
→ Mgr. Veronika Kovaříková
 konzultant, poradce
→ MUDr. Andrej Šebeš
 garant, lékař (na DPP do 28. 2. 2021)
→ MUDr. Vojtěch Prášil
 psychiatr, lékař (na DPP od 1. 2. 2021)

Strakonice
→ Mgr. Eva Brožová
 konzultant, poradce

Prachatice
→ Bc. Martin Zajíček
 konzultant, poradce

V čem spatřujete 
smysl Vaší práce? 
Mgr. Radka Šimonová,
konzultant, adiktolog

„Hele, vstávej!“ řve na mě budík. Zmateně 
přemýšlím, co je za den. Asi úterý. Určitě. 
Den ještě ani není dnem. Popobíhám. Když 
dosednu do vlaku, prohlížím maily a kalendář. 
Dnes Lucka, pak Petr a paní Jana, pak někdo 
nový, Marie, Ondřej, Josef, večer skupina. 
Mezi tím „holky“ na testy. Teda, holkám je 
kolem třiceti. Hlavou se mi valí příběhy jeden 
přes druhý. Většinou se na ně těším. Každý 
dneska něco přinese. Slova. Už dávno je mi 
jasný, že to rozhodně není všechno. To, co se 
do slov nevejde, nesou taky. V těch slovech se 
někteří rychle svlékají, jiní dlouho posedávají 
v kabátku. Přicházejí za sebou samým, za 
tím, kým by chtěli být. Rádi by tu nechali 
tíhu, vztek, beznaděj a kdo ví co ještě. A já? 
Ujídám spolu s nimi z nabízených pokrmů. 
Společně se nad nimi rozplýváme i šklebíme. 
Nejsem důležitá, bez nich bych tím vlakem 
do práce jezdila zbytečně. Když se vracím 
večer domů, jsem syta, plna, utahána. Tak 
zítra. Marcela, pak opět Lucka, Zdena… Do 
slov to nedám, ale stále mi TO dává smysl.
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PORADNA 
PRO NELÁTKOVÉ 
ZÁVISLOSTI 
PREVENT
Adresa
Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice

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. 
Doplňkové aktivity Poradny pro nelátkové 
závislosti PREVENT najdete na straně 60.

Tým
→ Mgr. Jiří Koreš
 psychoterapeut, adiktolog, sociální 

pracovník, vedoucí zařízení
→ Bc. Jana Hamhalterová
 poradce, sociální pracovnice
→ Bc. Martin Zajíček
 konzultant, poradce, sociální pracovník
→ Jan Látal
 úprava webu (DPP)
→ Marie Korešová
 úklidové práce (DPP)

Kdo jsou z „lidského“ 
pohledu Vaši klienti? 
Bc. Jana Hamhalterová
poradce, sociální pracovnice

Z pohledu člověka, který pracuje v poradně 
třetím rokem, vnímám klienty jako lidi, 
kteří hledali štěstí ve hře, a to je pohltilo. 
Našli spíše problémy než opravdové štěstí. 
Z počátku vidím s příchodem do poradny 
klienty, kteří si nevědí rady, jak s hraním, 
tak se svou finanční a rodinnou situací. 
Jsou v obtížném období, ve kterém prožívají 
mnoho pocitů, jako je osamocení, stud, vina, 
naštvání či strach. Klient jako takový může 
být kdokoliv – od sportovců, podnikatelů až po 
matky v domácnosti. Možná jediný rys, který 
je může spojovat, je motivace, ať už jejich, či 
blízkého okolí, podniknout kroky ke změně. 
Pracují na sobě více či méně a jejich podporou 
jsou jim jejich blízcí či my jako pracovníci 
poradny. Od nastavení sebeomezujících 
opatření po podporu v těžkých životních 
situacích. Na konci spolupráce je příjemné 
vidět, když na sobě klient udělá velký 
kus práce. Připadá mi, že už pro něj není 
důležité štěstí ve hře, ale život samotný.
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SUBSTITUČNÍ 
CENTRUM 
PREVENT
Adresa
Matice školské 17, 370 01 České Budějovice

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. Poskytuje též poradenství 
pro blízké klientů v léčbě.

Tým
→ Mgr. Lenka Moravcová
 vedoucí zařízení, konzultant, poradce
→ MUDr. Veronika Zimmelová
 lékařka
→ MUDr. Andrej Šebeš
 garant, lékař (DPP)
→ Monika Lesniaková
 zdravotní sestra
→ Mgr. Johana Bürgerová
 konzultant, poradce (do 31. 12. 2021)
→ Bc. Barbora Břečková
 zdravotní sestra (DPP)
→ Radka Jozová
 zdravotní sestra (DPP)
→ Nikola Hrdličková
 zdravotní sestra (DPP)
→ Jana Tůmová
 zdravotní sestra (DPP)

Co je pro Vás 
nejdůležitější 
pro práci s klienty?
Monika Lesniaková
zdravotní sestra 

Odpověď na tuto otázku bych rozdělila 
na dvě části.
První – směrem ke klientovi – vždy je pro 
mě důležité nahlížet na klienta jako na 
individuálního člověka – jedince, který má SVÉ 
problémy, pocity, vnímání, vzorce chování, 
zázemí, postavení ve společnosti, event. 
onemocnění. A na základě tohoto vnímání se 
vždy snažím s ním jednat, komunikovat, popř. 
řešit jeho problémy, otázky či požadavky.
Druhá – směrem ke mně (pracovníkovi) – je pro 
mě důležité vědět, že na většinu rozhodnutí 
nejsem sama, že mám kolem sebe lidi, se 
kterými můžu sdílet své pocity, poznatky, 
obavy, nejasnosti, ale i řešení, popř. se s nimi 
poradit či zhodnotit předešlé situace, event. 
rozhodnutí. Také vědomí, že jsem součástí 
týmu, o jehož pravidla se můžu kdykoliv 
opřít, mi při práci s klienty dost pomáhá.
A bonus na závěr – některé 
poznatky a zkušenosti z praxe se 
mi hodí i v běžném životě.
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DOLÉČOVACÍ 
CENTRUM 
PREVENT
Adresa
Tylova 156/23, 370 01 České Budějovice

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.

Tým
→ Ing. Bc. Jan Šnokhous
 socioterapeut, vedoucí pracovník
→ Mgr. Michaela Pilsová
 sociální pracovnice (od 21. 1. 2021 

rodičovská dovolená)
→ Bc. Veronika Kadlecová
 sociální pracovnice
→ Mgr. Martina Červenková
 sociální pracovnice (2021 RD)
→ Bc. Michal Podpěra
 režimový pracovník
→ Bc. Kamil Podzimek
 terapeutické skupiny (DPP)
→ Mgr. Barbora Wernerová
 hlídání dětí při terapeutických skupinách
 (DPP do 30. 11. 2021 )
→ Bc. Tereza Krišková
 hlídání dětí při terapeutických skupinách (DPP)

Co považujete 
za Váš největší 
úspěch v práci 
s klienty?
Bc. Veronika Kadlecová
sociální pracovnice

Za největší úspěch v práci s klienty 
považuji to, že jsme začali spolupracovat 
se správou domů v Českých Budějovicích, 
která zprostředkovává městské byty. Díky 
spolupráci jsme se dozvěděli, jak o městské 
byty zažádat, jak vyplnit potřebné dokumenty 
a jak dál postupovat. Tyto informace jsme 
předávali dál, a pomohli tak dvěma našim 
maminkám samoživitelkám získat městské 
byty, na které i přes těžkou finanční situaci 
dosáhnou. Za další úspěch považuji spolupráci 
s nábytkovou bankou, prostřednictvím 
které jsme maminkám pomohli tyto byty 
vybavit. Z bytů se tak mohly stát domovy, 
kde mohou vychovávat své děti.
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ADIKTOLOGICKÉ 
SLUŽBY VE VĚZENÍ 
PREVENT
Adresa
Tř. 28. října 1312/16, 370 01 České Budějovice

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.

Tým
→ Mgr. Johana Bürgerová
 vedoucí služby, konzultant, odborný poradce
 (do 31. 12. 2021)
→ Bc. Tomáš Antoňů
 konzultant, odborný poradce (do 31. 3. 2021)
→ Mgr. Barbora Wernerová
 konzultant, odborný poradce (od 1. 4. 2021)

Proč se věnujete 
právě této práci?
Mgr. Barbora Wernerová
vedoucí služby, konzultant, odborný poradce

Své práci se věnuji, protože v ní spatřuji 
obrovský smysl. Člověk si nemá možnost 
vybrat, komu a do jakého prostředí se 
narodí. Ti, co neměli takové štěstí a vyrůstali 
v nefunkčních, tíživých vztazích bez lásky 
a podpory, jsou právě našimi klienty. Je těžké 
vidět v dospělých lidech ony zranitelné děti, 
kterým se nedostalo podpory, kterou nyní 
potřebují. Pokaždé, když pracuji s klientem 
ve výkonu trestu, vzpomenu si na to, že 
každý čin má svou příčinu, a snažím se tedy 
především pochopit motivaci člověka k jeho 
chování. Tedy co člověka na jeho životě 
potkalo a co se mu přihodilo, že skončil závislý 
a případně za mřížemi. Na práci mě baví 
pozorovat, jak se člověk mění a pracuje na 
sobě a tím získává pocit vlastní hodnoty.
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Sekční ředitel
 Bc. Kamil Podzimek

Popis sekce 
Naše služby vychází z principů Harm Reduction – 
snižování rizik a škod souvisejících s užíváním 
návykových látek a Public Health – ochrana 
veřejného zdraví, především prevence šíření 
infekčních onemocnění. Smyslem naší 
práce je podporovat a motivovat uživatele 
návykových látek ke změně dosavadního 
životního stylu. Služby poskytujeme 
přímo v terénu v cca 20 městech a obcích 
Jihočeského kraje a ambulantně ve městech 
České Budějovice, Strakonice a Prachatice.
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JIHOČESKÝ 
STREETWORK 
PREVENT
Adresa
Nová 2026/14, 370 01 České Budějovice

Nabízí
terénní sociální práci, která je určena uživatelům 
návykových látek, ať už je užívají injekčně, 
šňupou 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.

Tým
→ Bc. Tomáš Antoňů
 vedoucí služby
→ Bc. Eva Špačková, DiS.
 zástupce vedoucího služby, streetworker
→ Bc. Daniel Martínek – streetworker
→ Bc. Petra Chmelařová – streetworker 

(do 31. 3. 2021)
→ Bc. Veronika Bílková – streetworker 

(do 20. 9. 2021)
→ Bc. Barbora Fárová – streetworker
→ Mgr. Ondřej Málek – streetworker
→ Bc. Barbora Bělohoubková – streetworker
→ Filip Míka – streetworker
→ Bc. Martin Kratejl – streetworker
→ Mgr. Zuzana Pavlíková – streetworker
→ Lenka Kollerová, DiS. – streetworker
→ Michaela Baránková – streetworker
→ Aneta Nestávalová – streetworker
→ Zuzana Křižanová – streetworker
→ Iveta Filipová – streetworker (do 21. 4. 2021)

V čem spatřujete 
smysl Vaší práce?
Mgr. Zuzana Pavlíková
streetworker

Smysl naší práce nelze shrnout do jednoho 
souvětí či jednoho slova, které by jednoznačně 
vystihovalo „To“ velké vše. Také se mnohdy 
mění z hlediska příběhu, který nám klienti 
svěřují, či počasí, jehož nejrůznější podobu 
v terénu zažíváme. Jedním z mnoha slov je 
„důvěra“. Důvěra, kterou vkládáme do našich 
klientů, ale i důvěra, kterou vkládají oni v nás. 
Nalijme si čistého vína, občas jsou klienti, 
kteří několikrát zklamali, ale přesto se na nás 
obrací a my s nimi zažíváme jejich pády, ale 
i ty šťastnější chvilky, za což jsme následně 
odměněni jejich poděkováním, ale hlavně 
radostí. Radostí, že konečně něčeho dosáhli, 
byť s naší malou pomocí. A někdy se třeba 
obešli i bez ní. Myslím si, že z naší strany 
více než intervence a poradenství pomáhá 
čisté nestigmatizující „bytí“ s našimi klienty 
a s jejich mnohdy ne tak radostnými příběhy.
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KONTAKTNÍ CENTRUM 
PREVENT 
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Adresa
Tř. 28. října 1312/16, 370 01 České Budějovice

Nabízí
služby aktivním uživatelům návykových látek, 
ať již s drogami či alkoholem 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.

Tým
→ Mgr. Martina Brožová
 vedoucí zařízení, kontaktní pracovnice
→ Bc. Tereza Krišková
 kontaktní a sociální pracovnice
→ Bc. Barbora Jedličková
 kontaktní a sociální pracovnice (do 30. 4. 2021)
→ Mgr. Barbora Wernerová
 kontaktní pracovnice
→ Bc. Eliška Zikmundová
 kontaktní a sociální pracovnice
→ Mg. Roman Vávra
 kontaktní a sociální pracovník
→ Magdalena Saveli 
 kontaktní a sociální pracovnice (do 31. 12. 2021)
→ Veronika Koblihová
 kontaktní pracovnice
→ Alexandra Fellnerová
 kontaktní pracovnice (DPP)
→ Bc. Magdalena Homolková
 kontaktní pracovnice (DPP 1. 5. 2021 – 31. 5. 2021)
→ Lucie Marková
 kontaktní pracovnice (DPP)

Kdo jsou z „lidského“ 
pohledu Vaši klienti?
Bc. Eliška Zikmundová
kontaktní a sociální pracovník

Nikdy by mě nenapadlo pohlížet na naše 
klienty jinak než z lidského pohledu. Jsou 
to lidé, co mají svá přání, sny a potřeby, 
stejně jako každý z nás. Jejich životní cesta 
je zavedla do míst, které si dokáži jen stěží 
živě představit. Jejich bolest je často tak 
nesnesitelná, že jediné, co ji tvoří alespoň 
trochu a na chvíli únosnou, je droga. I přes 
všechno, co zažili a zažívají, se dokáží 
radovat, rozčilovat a plakat. Co víc definuje 
lidskost člověka než schopnost prožívat 
emoce? Naši klienti jsou stateční lidé. 
Bojují o svůj život, často v nedůstojných 
podmínkách a v odsouzení od okolí za své 
jednání. Jejich závislost pro mě není definicí 
klienta samotného, ale jen malý kousek, 
který momentálně tvoří člověka jako celek.
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KONTAKTNÍ CENTRUM 
PREVENT STRAKONICE
Adresa
Komenského 174, 386 01 Strakonice

Nabízí
služby osobám ohroženým závislostním 
chováním a jejich blízkým (partneři, rodiče, 
prarodiče, sociální okolí…). Nastavením 
služeb se snaží působit na širší veřejnost 
v kontextu ochrany veřejného zdraví.

Tým
→ Bc. Pavla Vacíková
 vedoucí zařízení, konzultant, poradce
→ Bc. Jiří Medlín, DiS.
 kontaktní pracovník
→ Monika Hůdová
 kontaktní pracovnice
→ Mgr. Eva Čapková
 kontaktní pracovnice

 

Co považujete za Váš 
největší úspěch 
v práci s klienty?
Bc. Jiří Medlín, DiS.
kontaktní pracovník

Nerozlišuji, jestli jde o malé nebo velké 
úspěchy. Všechny mají stejně velkou 
hodnotu. Ty největší úspěchy vidím jako 
takovou mozaiku složenou z těch nejmenších 
kamínků, které představují malinkaté 
krůčky v každodenních kontaktech s klienty. 
Věřím, že každý kontakt s klientem je 
příležitost k tomu, abychom měnili životy 
k lepšímu. Pokusil jsem se vypočítat, kolik 
jsem vlastně těch kontaktů s klientem za 
dobu mého působení v organizaci PREVENT 
99 měl. Dostal jsem se k přibližnému číslu 
7 900. Představte si to: 7 900 kamínků, 
ze kterých se dá utvořit úžasné dílo plné 
lidských příběhů. Od těch nejmenších, přesto 
důležitých oblázků, které představují krátké 
kontakty s klienty, po opravdové balvany, 
představující dlouhodobou strukturovanou 
sociální práci. Opravdu práce, která má smysl.
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KONTAKTNÍ CENTRUM 
PREVENT PRACHATICE
Adresa
Primátorská 76, 383 01 Prachatice

Nabízí
služby zejména aktivním uživatelům návykových 
látek, primárně injekčním uživatelům. Stejně tak 
mohou přijít lidé, kteří s drogami experimentují 
nebo jsou jejich každodenními uživateli. Osobám 
blízkým uživatelů (rodiče, partneři atp.) nabízí 
poradenství zaměřené na zmapování situace 
a odkazy klientů do dalších odborných služeb.

Tým
→ Jindřich Vindiš, DiS.
 vedoucí zařízení, kontaktní pracovník
→ Mgr. Eva Gruberová
 kontaktní pracovník 

(od 7. 11. 2021 MD)
→ Bc. Eva Nováková
 kontaktní pracovnice
→ Hana Bauerová
 kontaktní pracovnice
→ Mgr. Soňa Flanderová
 kontaktní pracovnice (od 1. 11. 2021)
→ Jaroslava Kalická, DiS.
 kontaktní pracovnice (do 31. 1. 2021)
→ Mgr. Daniel Randák
 kontaktní pracovník (DPP)

Proč se věnujete 
právě této práci?
Hana Bauerová
kontaktní pracovnice

Svou práci v kontaktním centru, kde pracuji 
převážně s lidmi ohroženými závislostí, 
případně s lidmi bez přístřeší, dělám hlavně 
proto, že ji mám ráda. Vidím v ní smysl 
a přínos, a to jednak pro samotné klienty, 
jejich blízké, ale i pro celou společnost. Naši 
klienti jsou lidé stejní jako my, jen možná 
trochu bolavější a zranitelnější kvůli tomu, 
čím vším si často museli projít. Jsou závislí 
a zatím na tom nechtějí nic měnit. K řešení 
toho mají i tak dost, ať jsou to problémy 
se zdravím, s penězi, s prací, se vztahy, se 
zákonem,… Jsem ráda, když se mnou svou 
situaci probírají a já jim mohu pomáhat při 
jejím řešení. Je mi líto, že i v dnešní době si 
klienti nesou s sebou společenské stigma, 
které jim k návratu do normálního života 
nepomáhá. A to je další důvod, proč dělám 
svou práci: abych pomáhala tyhle předsudky 
bourat a pomalu měnit veřejné mínění.
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Bc. Martin Klajn

Popis sekce 
Poskytujeme širokou škálu sociálních, 
poradenských a podpůrných služeb rodinám, 
které se ocitly v obtížné situaci, kdy je ohrožen 
vývoj a prospívání jejich dětí. Další služby, kde 
pracujeme přímo s dětmi a dospívajícími, jsou 
tři nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Ty 
se zaměřují na včasné poradenství, podporu 
v náročném období dospívání a smysluplné 
a bezpečné trávení volného času.
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SLUŽBY PRO 
RODINY S DĚTMI 
PREVENT
Adresa
Velké náměstí 216, 386 01 Strakonice

Nabízí
Služby pro rodiny s dětmi PREVENT jsou registro– 
vanou sociálně aktivizační službou určenou rodinám, 
které se ocitly v nepříznivé životní situaci ohrožující 
zdravý vývoj dětí, kterou nejsou schopny překonat 
vlastními silami. Rodinám na Strakonicku 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 i Vodňanech.

Tým
→ Mgr. Kateřina Žiláková 
 vedoucí služby, klíčová sociální pracovnice
→ Bc. Michaela Zrnová, DiS.
 klíčová sociální pracovnice
→ Bc. Miroslava Stulíková
 klíčová sociální pracovnice (od 1. 9. 2021)
→ Mgr. Terezie Skalická
 klíčová sociální pracovnice (od 21. 10. 2021 MD)
→ Mgr. Petra Hoblová
 klíčová sociální pracovnice (do 14. 6. 2021)
→ Mgr. Veronika Škodová
 klíčová sociální pracovnice (2021 RD)

Blatná, ukončení služby k 30. 4. 2021
→ Mgr. Kateřina Žiláková
 klíčová sociální pracovnice

Vodňany
→ Eva Jankulárová, DiS.
 klíčová sociální pracovnice (od 1. 5. 2021)
→ Mgr. Terezie Skalická
 klíčová sociální pracovnice 

(od 21. 10. 2021 MD)

Co považujete za Váš 
největší úspěch 
v práci s klienty?
Bc. Michaela Zrnová, DiS.
klíčová sociální pracovnice

Zájemci o službu se na nás obracejí v různé 
fázi prožívání vnitřní motivace vedoucí ke 
změně. Musí přijít nějaký impuls, prohloubení 
životní krize, zpětná vazba okolí, cokoliv, co 
je přiměje říct si „DOST“. Společnou cestu 
a cíl spolupráce s klienty chápu jako proces 
plánování, při kterém je důležité poznat 
klienta jako osobnost, pochopit příčiny jeho 
situace a pohledu na svět a respektovat 
jeho přání. Úspěchem společného úsilí je 
pak moment, kdy vnímám nárůst energie 
a schopnost sebereflexe životních zkušeností 
klienta. To je odrazový můstek vedoucí 
k viditelným pokrokům v procesu změny. Velká 
část případové práce je tedy tzv. příprava 
půdy, pak teprve může nastat sklizeň.
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CROSS NZDM
PREVENT
Adresa
Lidická 193, 386 01 Strakonice

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.

Tým
→ Bc. Martin Klajn
 vedoucí služby, sociální pracovník 

(do 31. 10. 2021)
→ Mgr. Vojtěch Frýdl
 vedoucí služby, sociální pracovník 

(od 20. 9. 2021)
→ Bc. Michaela Zrnová, DiS.
 sociální pracovnice (do 31. 5. 2021)
→ Bc. Lenka Remešová
 režimová a volnočasová pracovnice
→ Bc. Michaela Kreslová
 režimová a volnočasová pracovnice
→ Mgr. Klára Koebele
 sociální pracovnice (od 1. 10.2021)
→ Rozálie Vávrová
 volnočasová pracovnice (DPP)
→ Barbora Remešová
 úklid (DPP)
→ Mgr. Šárka Poláčková
 režimová a volnočasová pracovnice 

(2021 RD)

Kdo jsou z „lidského“ 
pohledu Vaši klienti?
Bc. Lenka Remešová
režimová a volnočasová pracovnice

Naši klienti jsou mladí lidé, kteří se ocitají 
na křižovatce života a jsou nuceni, mimo už 
tak náročné období dospívání, řešit i další 
obtíže. Možná i kvůli nim jsou ale často velmi 
uzavření, a někdy je proto obtížné dostat 
se pod jejich tvrdou slupku, pod kterou tyto 
těžkosti ukrývají. Někdy mě až překvapuje, jak 
různorodé jsou problémy, s nimiž se potýkají.
I přesto bývají vždy optimističtí, energičtí 
a temperamentní. Tuto svou pozitivní 
energii dokáží přenést i na ostatní ve svém 
okolí. Mají sílu poprat se se svou situací 
a jsou neuvěřitelně vděčni i za takovou 
maličkost, jakou je podpora, pozornost 
jiného člověka či zájem o jejich život.
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STATION 17 NZDM 
PREVENT
Adresa
Spálená 727, 388 01 Blatná

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. Pracov- 
níci zde mladým lidem poskytují podporu 
v obtížném období dospívání. Služby 
jsou anonymní, zdarma a využívat je lze 
pravidelně i jednorázově, jak kdo potřebuje.

Tým
→ Mgr. Miloš Kolman
 vedoucí služby, sociální pracovník
→ Bc. Simona Tůmová, DiS.
 sociální pracovnice (od 1. 4. 2021 MD)
→ Lucie Veverková, DiS.
 sociální pracovnice (od 1. 6. 2021)
→ Anna Jánská
 úklid (DPP do 28. 2. 2021)
→ Hana Čermáková
 úklid (DPP od 1. 3. 2021) 

Co je pro Vás 
nejdůležitější 
pro práci s klienty
Lucie Veverková, DiS.
sociální pracovnice

Upřímně je pro mě těžké říct, co je to 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ. Dokázala bych jmenovat 
několik věcí, ale když se zamýšlím pouze nad 
tou jednou, tak mě napadají pravidla. Pracuji 
s klienty ve věku mezi 12 až 26 lety a pro tuto 
věkovou skupinu spatřuji jako velmi důležité, 
abychom na klubu měli jasně stanovená 
pravidla. Klienti vědí, co si mohou dovolit 
a co už ne. Stejně tak já jako zaměstnanec 
se o jasná pravidla můžu opřít a jsou pro 
mou práci nápomocí. Díky dodržování 
pravidel ze strany pracovníků i klientů 
můžeme i v takto malém týmu poskytovat 
bezpečný prostor pro smysluplné trávení 
volného času dospívajícím z Blatné a okolí.
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SPOT NZDM 
PREVENT
Adresa
Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany

Zařízení otevřeno v přípravném provozu 
od 1. 11. 2021

Zařízení otevřeno v režimu sociální služby 
od 1. 1. 2022

Nabízí
Je určen dětem a mládeži od 11 do 21 
let z Vodňan 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.

Tým
→ Bc. Jana Velhartická

vedoucí služby, režimová a volnočasová
pracovnice (od 1. 8. 2021)

→ Adéla Čurdová
 režimová a volnočasová pracovnice 

(od 1. 11. 2021)
→ Bc. Jana Velhartická

příprava prostor pro nově vznikající
sociální službu (DPP)

Proč se věnujete 
právě této práci?
Adéla Čurdová
režimová a volnočasová pracovnice

Pravdou je, že na tuhle otázku se ptal 
snad každý, komu jsem sdělila, kde budu 
pracovat. Takže jsem se na ni začala ptát 
i sama sebe. Práce v NZDM je moje první 
pracovní zkušenost, takže jsem vlastně 
ani moc nevěděla, do čeho jdu. Nemám 
ráda stereotypní práci, kdy vím, co mě ten 
den čeká. Naopak mě láká různorodost 
a to, že každý den může být jiný, což je na 
práci v NZDM velmi typické. Této práci se 
věnuji proto, že mohu pozitivně ovlivnit 
život dětí a dospívajících, kteří se ocitají 
v náročném období svého života. Mohu jim 
pomoci nalézt správnou cestu, kterou se 
mohou vydat. Samozřejmě ne vždy si děti 
zvolí tu nejlepší možnou cestu, ale nikdy 
není pozdě zkusit to jinak a něco důležitého 
se z předešlé zkušenosti naučit. Napadá 
mě ještě jeden benefit, pro který se této 
práci věnuji, tím je sebepoznání a osobní 
růst. Tahle práce mi odkrývá mé silné 
stránky, které mohu dále rozvíjet, a slabé 
stránky, na kterých mohu pracovat.
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Mgr. Anna Němcová

Popis sekce 
Podporujeme pěstouny i osvojitele a pomáháme 
dětem, které v náhradní rodinné péči vyrůstají. 
Na základě pověření k sociálně právní ochraně 
dětí provozujeme zařízení doprovázející 
pěstouny, realizujeme projekty pro osvojitele 
a vzděláváme budoucí náhradní rodiče. 
Snažíme se také o nábor nových pěstounů 
i rozvoj kvalitní náhradní rodinné péče.

48 49
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CENTRUM PODPORY 
PĚSTOUNSKÝCH 
RODIN PREVENT
Adresa
Bavorova 24, 386 01 Strakonice
Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovice

Nabízí
podporu pěstounským rodinám z Jihočeského 
kraje. Centrum podpory pěstounských 
rodin má svá sídla v Českých Budějovicích, 
Strakonicích, ale své terénní služby nabízí 
v celém Jihočeském kraji. 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.

Tým
→ Mgr. Anna Němcová
 vedoucí služby, klíčová pracovnice, terapeut
→ Mgr. Lenka Čadová
 klíčová pracovnice, terapeut (do 31. 7. 2021)
→ Mgr. et Mgr. Bc. Erika Jarošová
 klíčová pracovnice
→ Mgr. Jaroslava Haisová
 klíčová pracovnice (do 30. 6. 2021)
→ Mgr. Luděk Beneš, DiS. – klíčový pracovník
→ Mgr. Petra Bečvářová – klíčová pracovnice
→ Bc. Eva Šišková – klíčová pracovnice
→ Bc. Jana Svatošová 

klíčová pracovnice (od 1. 9. 2021)
→ Pavlína Pitrová, DiS. 

klíčová pracovnice (od 1. 9. 2021)

Hlídání dětí při kurzech, respitech apod.:
→ Mgr. Dominika Váňová (DPP)
→ Daniela Průchová (DPP)
→ Lucie Veverková, DiS. (DPP)
→ Pavla Heyduková (DPP)
→ Bc. Jana Svatošová (DPP)

Zajištění stravy na respitu:
→ Ivana Prokopová (DPP)
→ Jaroslava Haisová (DPP)

Co považujete za 
Váš největší úspěch 
v práci s klienty?
Mgr. Luděk Beneš
klíčový pracovník

Každý pěstoun zažíval v minulém roce složité 
situace spojené s distanční výukou dětí. 
Někteří rodiče zůstali izolovaní s náročnými 
dětmi a bez možnosti odpočinku. Proto 
jsem rád, že se mi podařilo, v době plošných 
karanténních omezení, udržet tolik potřebný 
kontakt s rodinami. Doprovázel jsem 
dvanáctiletého chlapce již do třetí rodiny, 
který tak neskončil v ústavní péči, a mohl jsem 
mu zodpovědět otázky, být oporou u soudu. 
V předvánočním čase jsem, po několikaletých 
soudech a vyjednávání, asistoval při setkání 
otce v tíživé situaci s jeho šestiletým synem, 
který už může dětem ve školce odpovídat na 
otázku: „Jaký je tvůj táta?“ Děkuji klientům 
za důvěru a těším se na další spolupráci.
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PODPORA NÁHRADNÍ 
RODINNÉ PÉČE 
PREVENT
Adresa
Bavorova 24, 386 01 Strakonice
Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovice

Nabízí
Projekt pomáhá zvyšovat povědomí 
veřejnosti o tématu náhradní rodinné péče. 
Věnuje se informační a náborové kampani 
na oslovení nových dlouhodobých pěstounů. 
Nabízí také služby adoptivním 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 Strakonicích, konzultace poskytujeme 
i terénní formou v místě bydliště rodiny.

Tým
→ Mgr. Anna Němcová
 vedoucí služby, terapeut, lektorka (DPP)
→ Mgr. et Mgr. Bc. Erika Jarošová
 klíčová pracovnice, lektorka
→ Mgr. Lenka Čadová
 terapeut (DPP)
→ Mgr. Johana Mertová
 lektorka (DPP)

Proč se věnujete 
právě této práci?
Mgr. et Mgr. Bc. Erika Jarošová
klíčová pracovnice, lektorka

V PREVENTU jsem začínala doprovázením 
pěstounských rodin. Během praxe jsme 
si začali uvědomovat, že osvojitelé, jako 
náhradní rodiče, nemají žádnou specifickou 
podporu. A to přesto, že se stejně jako 
pěstouni starají o děti, které neměly 
jednoduchý start do života. Proto jsme 
začali naše služby nabízet i osvojitelským/
adoptivním rodinám. Baví mě pomáhat 
osvojitelům, kteří nás osloví, a být poradcem 
v oblastech výchovy typických právě pro 
náhradní rodiče. Zajímavá a obohacující 
práce je při dohledávání původních, tzv. 
biologických rodin přijatých dětí. Díky 
projektu Podpora náhradní rodinné péče 
vidím, že by si i adoptivní rodiny zasloužily 
mít doprovázení jako státem garantovanou 
službu. Za důležité také považuji šíření osvěty 
o pěstounské péči mezi širokou veřejností, 
což je další součást projektu. Veřejné 
besedy a přednášky na školách jsou pro mě 
pracovním zpestřením a určitě mají smysl.
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PŘÍPRAVY PRO 
NÁHRADNÍ RODIČE 
PREVENT
Adresa
Bavorova 24, 386 01 Strakonice
Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovice

Nabízí
Realizujeme přípravy osob vhodných stát 
se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na 
přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny. 
Kurzy příprav jsou určeny zájemcům o náhradní 
rodinnou péči z Jihočeského kraje a realizace 
probíhá na základě pověření k sociálně-právní 
ochraně dětí a zakázky Krajského úřadu JčK. Tyto 
kurzy jsou pro budoucí náhradní rodiče povinné. 
Naší snahou je, aby byly zejména užitečné, 
praktické i zajímavé a zájemce skutečně připravili 
na specifika náhradního rodičovství. Využíváme 
k tomu všechny naše znalosti a dovednosti 
z doprovázení pěstounů a osvojitelů, jsme 
v úzkém kontaktu s uznávanými odborníky 
z celé republiky a v oblasti příprav náhradních 
rodičů se průběžně vzděláváme.

Lektorský tým
→ Mgr. Anna Němcová
 koordinátorka, lektorka
→ Mgr. et Mgr. Bc. Erika Jarošová
 lektorka
→ Mgr. Ondřej Jiráska
 lektor
→ Mgr. Lenka Čadová
 lektorka
→ Mgr. Johana Mertová
 lektorka

V čem spatřujete 
smysl Vaší práce?
Mgr. Ondřej Jiráska
lektor

Na závěr našich příprav mluví většina 
účastníků o tom, jak pro ně byly přípravy 
nečekaně přínosné. Někteří jsou i překvapeni, 
protože se domnívali, že jejich zkušenosti 
z výchovy vlastního dítěte nebo informace 
získané studiem různých pramenů jsou 
dostatečné pro přijetí cizího dítěte do 
vlastní rodiny. Mluví o tom, že přípravy 
jim pomohly zažít, jak celou situaci může 
vnímat dítě do rodiny přicházející. Sami si 
během příprav dokázali klást nové otázky 
a společně s ostatními účastníky na ně 
začali hledat odpovědi. Znovu promýšlejí, 
co vlastně můžou dítěti přicházejícímu do 
jejich rodiny nabídnout, zároveň si uvědomují 
i určité limity, které nechtějí překročit, aby 
si zachovali kapacitu dát dítěti opravdu to 
nejlepší. Někteří odejdou i s tím, že vlastně 
ještě nejsou připraveni na všechno, co příchod 
dítěte do jejich rodiny bude znamenat, a chtějí 
na sobě dál pracovat i po přípravách, které 
jim předepsal zákon. A v tom vidím smysl.
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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 věnovat se 
odborné práci a zároveň dobrovolníci přinášejí 
individuálnější, neformální přístup ke klientům 
a zprostředkovávají klientům možnost 
smysluplného trávení volného času. Dále 
dobrovolníci působili v Sociálně aktivizačních 
službách pro rodiny s dětmi PREVENT a v CROSS 
NZDM PREVENT. Dobrovolnický program je 
akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR od 
července 2014. PREVENT 99 z. ú. je tedy 
vysílající a zároveň přijímající organizace.

Projekt byl realizován za finanční podpory 
Ministerstva vnitra, darů fyzických a právnických 
osob a vlastních zdrojů organizace.

Tým
→ Mgr. Dominika Váňová
 koordinátor

Aktivní dobrovolníci v roce 2021
→ Hana Kunešová
→ Zuzana Vodáková
→ Viktor Váňa
→ Alexandra Fellnerová
→ Věrka Schlehuberová Votavová
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KURZY
V současné době se zaměřujeme na kurzy 
„na klíč“ pro uzavřené skupiny. Většina 
lektorů těchto kurzů jsou vedoucí pracovníci 
ostatních programů naší organizace. Kurzy jsou 
určené sociálním pracovníkům, pracovníkům 
v sociálních službách, pracovníkům v sociálně-
-právní ochraně dětí a dalším odborníkům.

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ
Každoročně nabízíme na výběr z dvaceti 
zajímavých témat, o kterých pořádáme kurzy 
a semináře. Ty jsou určené nejen pěstounům, 
kteří s námi mají uzavřenou dohodu o výkonu 
pěstounské péče, ale kurzy mohou navštívit 
i další pěstouni. Vzdělávání realizujeme i 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, kteří mají 
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.

FACILITACE PŘÍPADOVÝCH
KONFERENCÍ
V Jihočeském kraji nabízíme komplexní 
služby v oblasti přípravy a facilitace 
případových konferencí a složitých jednání 
od profesionálních a vyškolených odborníků 
v této oblasti. V roce 2021 facilitovali 
Mgr. Jiří Koreš a Bc. Kamil Podzimek.

ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE
JIHOČESKÉHO KRAJE
V roce 2021 se konference po roční odmlce 
kvůli pandemii covid-19 opět mohla uskutečnit. 
Konference proběhla tradičně v Třeboni 
v hotelu Svět. Adiktologickou konferenci 
Jihočeského kraje pořádáme již od roku 2007. 
Původně lokální jihočeská akce se s léty 
proměnila v celorepublikově vyhledávanou 
konferenci. Konference 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 doprovodným programem 
a formou pořádání a umístění konference.

TESTOVACÍ AKCE NA HCV
PREVENT 99 z.  ú. ve spolupráci s firmou AbbVie s.  r.  o. 
realizoval bezplatné testování klientů a veřejnosti 
na infekční choroby (hepatitida B, C, syfilis a HIV). 
Cílem byla osvětová kampaň týkajících se těchto 
chorob a také otestovat co nejvíce osob, které 
měly s ohledem na přenos těchto chorob rizikovou 
situaci. Testování bylo realizováno v Kontaktním 
centru PREVENT České Budějovice a bylo zamě- 
řené na protestování klientů centra. Dále bylo 
realizováno testování veřejnosti v Jindřichově 
Hradci, Českých Velenicích a Českých Budějovicích. 
Konkrétně se jednalo o screeningové vyšetření na 
hepatitidu B, C, syfilis a HIV. V případě reaktivního 
výsledku bylo realizováno PCR vyšetření z žilní 
krve. Testování veřejnosti bylo realizováno 
v sanitce České společnosti AIDS pomoci. V rámci 
kampaně bylo otestováno celkem 75 osob.
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DOPLŇKOVÉ AKTIVITY 
PORADNY PRO NELÁT- 
KOVÉ ZÁVISLOSTI 
PREVENT 

GAMING WEBINÁŘE
Jde o sérii online setkání zaměřených primárně 
na problematiku gamingu. Cílovou skupinou jsou 
zde rodiče ohrožené skupiny – tedy dětí z prvního 
a především druhého stupně základních škol. 
Projekt reaguje primárně na současnou situaci, 
kdy řada dětí v důsledku opatření souvisejících 
s pandemií covid-19 tráví stále více času 
hraním videoher na různých platformách. To 
má negativní dopad na jejich zdraví, prospěch 
i vztahy. Obsah programu je zaměřen na příznaky, 
rizika či nastavení hranic a pravidel v rodině.

NEPROHRAJ.SE
Jedná se informačně-edukační web zaměřený 
na pomoc hráčům, sázkařům i jejich blízkým, 
který obsahuje srozumitelné a dostupné 
informace o problémovém hráčství, přehledná 
videa, novinky v oblasti prostřednictvím blogu 
či možnost otestovat svůj stav. Zásadním 
nástrojem je ale brána poradenského portálu, 
skrze který nás může kdokoliv požádat 
o radu či pomoc. Prostřednictvím tohoto 
portálu pomůžeme ročně stovkám občanů 
a desítky z nich referujeme do poraden v ČR 
dle místa bydliště. Skrze tento web se k nám 
do poradny dostane více než 70% klientů.

APLIKACE DENÍK HRÁČE
Jedná se o Harm Reduction aplikaci zacílenou 
na hráče a sázkaře. Uvedena byla do provozu 
v roce 2020. Má dvě stěžejní funkce, jednak 
přináší možnost monitorovat své hraní 
prostřednictvím záznamů, deníku či statistik 
a zároveň umožňuje mít rychle v dosahu 
potřebnou pomoc kdekoliv v České republice. Do 
aktivity je zatím zapojeno více než 20 subjektů 
(adiktologických ambulancí a služeb) v rámci 
ČR. Role naší poradny je zde klíčová v oblasti 
online poradenství a zprostředkování služeb.

PRÁCE V PROSTŘEDÍ FOTBALU
Jde o dlouhodobou aktivitu vytvořenou na 
základě sebraných dat v našem zařízení. 
Vychází ze skutečnosti, že velkou část 
klientů tvoří sázkaři z fotbalového prostředí, 
kteří se sázením začínají v nízkém věku. 
Spolupracujeme s fotbalovými kluby a jejich 
akademiemi v regionu a snažíme se je 
informovat o rizicích a možnosti dostupné 
pomoci v oblasti sportovního sázení. Program 
cílí především na rodiče hráčů, ale i na trenéry, 
funkcionáře či dospělé a dospívající hráče.
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DĚKUJEME 
ZA PODPORU 
ROZVOJOVÝCH 
PROJEKTŮ, 
DĚKUJEME 
ZA DARY
LIDÉ
Anonymní dárci ponožek, oblečení a krmiva pro psy – Ivana 

Bláhová – Ludmila Drozdová – Jiří Kaňa – Marie Maršálová 

Hana Míková – Lenka Moravcová – Michal Němec – Helena 

a Radek Platzerovi – Vojtěch Pysk – Markéta Velková – Daniel 

Randák. Děkujeme i těm, kteří si přejí zůstat v anonymitě.

INSTITUCE, FIRMY
AbbVie s. r. o. – Agency SL, s. r. o. – Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb České republiky, a. s. – Asociace veřejně 

prospěšných organizací ČR, z. s. – Auböck s. r. o., 

GIVT.cz, s. r. o. – IMMOMEDICAL CZ s. r. o. – Immorent 

Development Partners s. r. o. – MALFINI, a. s. – 

Medistyl-Pharma a. s. – Nadace J&T – Servis ČR

DĚKUJEME ZA PODPORU
AbbVie s. r. o. – Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

České republiky, a. s. – Česká asociace streetwork, z. s. – 

JK–Trading spol. s r. o. – Nábytková banka Jihočeského 

kraje z. s. – Nadace rozvoje občanské společnosti – 

Potravinová banka Jihočeského kraje, z. s.

DĚKUJEME 
ZA SPOLUPRÁCI
FIRMY A INSTITUCE
AbbVie s. r. o. – Advokátní kancelář DEMETER LEGAL Strakonice – 

Arkáda z. ú. – Asociace poskytovatelů kurzových sázek – 

Asociace Dítě a Rodina – Asociace nestátních organizací – 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s. – 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z. s. – 

Attachmentové centrum ATTA – Azylový dům Strakonice – 

Attavena o. p. s. – Azylový dům Sv. Pavla Městské Charity ČB – 

Centrum kultury a vzdělávání Blatná – CpKP jižní Čechy – 

ČČK Prachatice – Česká asociace streetwork, z. s. – Dětské 

centrum Jihočeského kraje – Člověk v tísni, o. p. s – Diecézní 

charita České Budějovice – Dobrá rodina, o. p. s. – Domeček, 

středisko Husitské diakonie – DO SVĚTA z. s. – SK Dynamo ČB – 

EUC Klinika České Budějovice – EUC Lékárna České Budějovice – 

Fakt Abstinenti spolek přátel v zotavení z. s. – Farní charita 

Jindřichův Hradec – Farní charita Prachatice – Farní charita 

Týn nad Vltavou – Fokus Písek, z. ú., pobočka Strakonice – 

Fortuna sázková kancelář a. s. – CheironT, o. p. s.  – ICOS Český 

Krumlov o. p. s. – IMMOMEDICAL CZ s. r. o. – Infekční oddělení 

Nemocnice Č.B. – INIZIO s. r. o. – Jihočeská rozvojová o. p. s. – 

JUDr. Jan Kubálek – KHS – územní pracoviště Prachatice – 

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze – Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení 

NRP – KreBul o. p. s. – Krizový štáb města Č. B. – Laxus z. ú. – 

LMC s. r. o. – Magistrát města České Budějovice – MAS Hlubocko- 

-Lišovsko – MAS Česká Kanada – MAS Strakonicko – MAS Svazku 

obcí Blatenska – MAS Šumavsko – město Strakonice – město 

Blatná – město Vodňany – město České Budějovice – město 

Týn nad Vltavou – město Trhové Sviny – město Jindřichův 

Hradec – město Třeboň – město Dačice – město Prachatice 

– město Vimperk – Městská policie České Budějovice – Městská 

policie Prachatice – Městská policie Strakonice – MěÚSS 

Strakonice – Mezi proudy o. p. s. – Ministerstvo práce 

a sociálních věcí – Ministerstvo spravedlnosti – Ministerstvo 

zdravotnictví – Nadace České spořitelny – nadace Česko.Digital – 

Nábytková banka Jihočeského kraje z. s. – Nadace J&T – 

Nadační fond pomoci Karla Janečka – Nadace rozvoje 

občanské společnosti – Nemocnice Prachatice a. s. – 
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Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s. – 

Ordinace klinické logopedie Lada Hajžmanová – 

OSPOD Blatná – OSPOD České Budějovice – 

OSPOD Český Krumlov – OSPOD Kaplice – OSPOD Písek – 

OSPOD Prachatice – OSPOD Strakonice – OSPOD Tábor – 

OSPOD Trhové Sviny – OSPOD Třeboň – OSPOD Vimperk – 

OSPOD Vodňany – Pedagogicko–psychologická poradna 

Strakonice – PL Červený Dvůr – PMS České Budějovice – 

PorCeTa, o. p. s.  – Portus Prachatice o. p. s. – Potravinová 

banka Jihočeského kraje z. s. – PROADIS z. s. – Probační 

a mediační služba České Budějovice – Probační a mediační 

služba Prachatice – Psychiatrická ambulance Strakonice – 

Psychiatrická léčebna Jihlava – Psychiatrická léčebna 

Lnáře, p. o. – Psychiatrické oddělení Nemocnice ČB – 

Psychiatrická ambulance Prachatice – Rada vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky – Rozkoš bez Rizika z. s. – 

Salesiánské středisko mládeže České Budějovice – Sekce 

následné péče při A. N. O. – SEMIRAMIS z. ú. – SOU Blatná – 

Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené při 

MŠ, ZŠ a Praktické škole Strakonice – SŠ a JŠ Volyně s právem 

státní jazykové zkoušky – Temperi o. p. s.  – Teologická 

fakulta JU – Terénní program Městské charity České Budějovice – 

Theia o. p. s. – Krizové centrum České Budějovice – 

Tipsport a. s. – TK Karlov – TK Němčice – TK Podcestný Mlýn – 

ÚP České Budějovice – ÚP Strakonice – Vazební věznice 

České Budějovice – Vyšší odborná škola sociální a střední 

pedagogická škola Prachatice – Zdravotně sociální fakulta JU – 

Zpravodaj Blatensko SOBě – ZŠ Čelakovského Strakonice – 

ZŠ Dukelská Strakonice – ZŠ Poděbradova Strakonice – 

ZŠ Holečkova Blatná – ZŠ J. A. K. Blatná – ZŠ T. G. M. Blatná

LIDÉ
Alexandra Fellnerová – anonymní dárci oblečení pro kontaktní 

centra PREVENT – Bc. Jana Písková – Bc. Jana Trojanová – 

Bc. Kateřina Malečková – Bc. Lucie Salačová – 

Bc. Marie Kašparová – Bc. Marie Loquenzová – Bc. Michaela 

Čermáková, DiS. – Bc. Olga Vaštíková – Mgr. Ondřej Klepáč – 

OSPOD Strakonice (kuratela) – Bc. Pavla Janečková (Krajský 

úřad Jihočeského kraje) – Bc. Petra Romová (OSPOD 

Strakonice – kuratela) – Bc. Petra Tůmová – Daniel Dárek – 

David Svoboda, DiS. – doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. – 

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. – František Kněžínek – 

Hana Pecková – Ing. Ivo Moravec – Ing. Jan Bartošek – 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA – Ing. Jiří Pavlíček – Ing. Lucia 

Kiššová – Ing. Lucie Kaňová – Ing. Lucie Šebánková (CheironT) – 

Ing. Michal Kolda – Ing. Petr Schamberger – Ing. Václav Kolář – 

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. – Ing. Zdeňka Šimurdová  

(Ministerstvo práce a sociálních věcí) – Jaroslava Krejčová 

(MP Strakonice) – Jiří Kudlička – Jitka Jelínková – Josef Hruška – 

Ladislav Hošťálek – Milan Michálek (MP Strakonice) – 

Martina Zikmundová (Česká asociace streetwork) – 

Mgr. Bc. Olga Volechová – Mgr. Alena Janů (KÚ Jčk) – 

Mgr. Alena Lagová – Mgr. Antonín Shejbal (Ministerstvo práce 

a sociálních věcí) – Mgr. Břetislav Hrdlička – Mgr. Dana Šedivá – 

Mgr. Edmund Wittmann – Mgr. et Mgr. Helena Rampachová – 

Mgr. Eva Novotná – Mgr. Gabriela Břečková – Mgr. Gabriela 

Dobiášová – Mgr. Ingrid Jílková (ICOS Český Krumlov) – 

Mgr. Ivana Kahovcová – Mgr. Ivana Radimecká – Mgr. Jana 

Kostínková, Ph.D. – Mgr. Jana Vilánková – Mgr. Jaroslava 

Kimmerová – Mgr. Jindřich Vobořil – Mgr. Jiří Zatřepálek 

(Magdaléna o. p. s.) – Mgr. Johana Mertová – Mgr. Kateřina 

Burianová (Salesiání ČB) – Mgr. Kateřina Týmová (OSPOD 

Strakonice – kuratela) – Mgr. Lenka Bouchalová – Mgr. Lenka 

Sládková (Krajský úřad Jihočeského kraje) – Mgr. Lenka 

Vysoká (vedoucí soc. odboru Strakonice) – Mgr. Lucie Bicková – 

Mgr. Marcela Slipková – Mgr. Marek Nerud – Mgr. Marie 

Oktábcová – Mgr. Martin Prokeš (supervizor) – Mgr. Martina 

Ramešová – Mgr. Michaela Baslerová – Mgr. Milan Kolář – 

Mgr. Monika Hanzelyová – Mgr. Olga Merglová – Mgr. Ondřej 

Jiráska – Mgr. Ondřej Sklenář – Mgr. Pavel Bláha – Mgr. Pavel 

Plaček – Mgr. Pavla Doubková – Mgr. Petr Hanuš – Mgr. Petr 

Míchal – Mgr. Petr Studenovský – Mgr. Přemysl Pechlát – 

Mgr. Šárka Kovárnová – Mgr. Veronika Švehlová Bullová (JčK) – 

Mgr. Vladimíra Zborníková – Mgr. Daniel Randák – 

Monika Kochloflová (regionálnín konzultantka Č. A. S.) – 

MUDr. Andrej Šebeš (zástupce ředitele PL ČD) – MUDr. Dana 

Dvořáková (ambulantní psychiatr) – MUDr. David Adameček – 

MUDr. Ivana Michálková (ambulantní psychiatr) – MUDr. Jan 

Bečka (ambulantní psychiatr) – MUDr. Jana Šalapková 

Tomášková (ambulantní psychiatr) – MUDr. Jaroslav Štolba – 

MUDr. Lukáš Krejčů (ambulantní psychiatr) – MUDr. Marcela 

Kalná (ambulantní psychiatr) – MUDr. Marie Kuklová 

(ambulantní psychiatr) – MUDr. Martin Čech – MUDr. Martin 

Kozák (ambulantní psychiatr) – MUDr. Michal Prokeš 

(ambulantní psychiatr) – MUDr. Miroslav Norek (ambulantní 

psychiatr) – MUDr. Oksana Samokhvalova (ambulantní 
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psychiatr) – MUDr. Petr Bauer (ambulantní psychiatr) – 

MUDr. Petr Láznička (ambulantní psychiatr) – 

MUDr. Radka Kamencová (ambulantní psychiatr) – 

MUDr. Rostislav Procházka (ambulantní psychiatr) – 

MUDr. Zsolt Kecskeméthy – Oliver Bažant – PhDr. Mgr. Dagmar 

Krutilová – PhDr. Jiří Broža (supervizor), PhDr. Josef 

Radimecký, M.Sc., Ph.D. – PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. – Prim. 

MUDr. Tuček, Ph.D. – sousedi Kontaktního centra PREVENT 

ČB – Zuzana Kozinská (CheironT, o. p. s.) – Mgr. Irena 

Duchoňová (Správa domů s. r. o.) – Mgr. Eliška Ouředníková
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ADRESA
Heydukova 349, 386 01 Strakonice
IČ 691 00 641
W: www.prevent99.cz
č. ú.: ČSOB 212818883/0300 
Datová schránka: k6ywzcd

Ředitel zapsaného ústavu:
Michal Němec, MBA

http://www.prevent99.cz
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ADIKTOLOGICKÁ 
PORADNA 
PREVENT
Poslání
Posláním Adiktologické poradny PREVENT 
je pomáhat lidem, kteří hledají řešení obtíží 
spojených se závislostním chováním.

Statistiky
Klientů v ambulantní péči: 541
Kontaktů s klienty: 2776

Rozpočet: 4 390 049 Kč
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, dotačních 
programů Jihočeského kraje, statutárního 
města České Budějovice, příspěvků a dotací 
měst a obcí uvedených na straně 28–29 
černobílé části, darů fyzických a právnických 
osob uvedených na straně 62–66 barevné 
části a vlastních zdrojů organizace.

Adiktologická poradna PREVENT je také 
zdravotnickým zařízením, které mělo v roce 
2021 uzavřené smlouvy s těmito pojišťovnami:

→ Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
→ Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
→ Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
→ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 

bank, pojišťoven a stavebnictví
→ Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

SE
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PORADNA PRO 
NELÁTKOVÉ 
ZÁVISLOSTI 
PREVENT
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.

Statistiky
Klientů: 83 (+ 205 online klientů)
Kontaktů s klienty: 383 (+ online kontakty)
Počet online kontaktů: 351

Rozpočet: 2 217 061 Kč
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, dotačních 
programů Jihočeského kraje, darů fyzických 
a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

SUBSTITUČNÍ 
CENTRUM 
PREVENT
Služby jsou poskytovány pro klienty 
zdarma s výjimkou úhrady substitučních 
preparátů (kromě Metadonu).

Poslání
Substituční centrum PREVENT usiluje o návrat 
do běžného života u osob závislých na opiátových 
drogách (např. heroin, morfin, opium) prostřed- 
nictvím 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.

Statistiky
Klientů: 69
Kontaktů s klienty: 2040

Rozpočet: 2 841 010 Kč
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, dotačních 
programů Jihočeského kraje, statutárního 
města České Budějovice, příspěvků a dotací 
měst a obcí uvedených na straně 28–29 
černobílé části, darů fyzických a právnických 
osob uvedených na straně 62–66 barevné 
části a vlastních zdrojů organizace.
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DOLÉČOVACÍ 
CENTRUM 
PREVENT
Služby jsou poskytovány pro klienty 
zdarma s výjimkou úhrady ubytování.

Poslání
Posláním Doléčovacího centra PREVENT je 
podpora osob přicházejících bezprostředně 
po ukončení léčby ze závislostí v jejich 
opětovném začlenění do společnosti.

Statistiky
Klientů v programu: 66
Kontaktů s klienty: 3735

Rozpočet: 4 565 366 Kč
Projekt byl realizován za finanční podpory 
Úřadu vlády České Republiky – Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva 
práce a sociálních věcí, dotačních programů 
Jihočeského kraje, statutárního města České 
Budějovice, úhrady od uživatelů, darů fyzických 
a právnických osob uvedených na straně 
62–66 barevné části a vlastních zdrojů 
organizace.

ADIKTOLOGICKÉ 
SLUŽBY VE VĚZENÍ 
PREVENT
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.

Statistiky
Klientů: 81
Kontaktů s klienty: 163

Rozpočet: 533 421 Kč
Projekt byl realizován za finanční podpory 
Úřadu vlády – Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, Ministerstva práce 
a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím 
Jihočeského kraje, dotačních programů 
Jihočeského kraje, darů fyzických a právnických 
osob uvedených na straně 62-66 barevné 
části a vlastních zdrojů organizace.
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SEKCE HR SLUŽEB JIHOČESKÝ 
STREETWORK 
PREVENT
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.

Statistiky
Klientů: 382
Kontaktů s klienty: 2700
Vyměněné stříkačky: 113 536

Rozpočet: 10 316 425 Kč
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, dotačních 
programů Jihočeského kraje, statutárního 
města České Budějovice, příspěvků a dotací 
měst a obcí uvedených na straně 28–29 
černobílé části, darů fyzických a právnických 
osob uvedených na straně 62–66 barevné 
části a vlastních zdrojů organizace.
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KONTAKTNÍ CENTRUM 
PREVENT 
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Poslání
Posláním Kontaktního centra PREVENT České 
Budějovice je poskytnout bezpečné a přijímající 
prostředí populaci uživatelů návykových látek, 
nabídnout jim pomoc a podporu při hledání 
vhodného řešení jejich aktuálních problémů, 
minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená 
s užíváním závislostních látek, motivovat ke 
změně dosavadního způsobu života směrem 
k abstinenci a těmito prostředky zároveň 
chránit populaci drogami nezasaženou.

Statistiky
Klientů: 452
Kontaktů s klienty: 12 024
Vyměněné stříkačky: 117 090

Rozpočet: 5 921 334 Kč
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, dotačních 
programů Jihočeského kraje, statutárního 
města České Budějovice, příspěvků a dotací 
měst a obcí uvedených na straně 28–29 
černobílé části, darů fyzických a právnických 
osob uvedených na straně 62–66 barevné 
části a vlastních zdrojů organizace.

KONTAKTNÍ CENTRUM 
PREVENT 
STRAKONICE
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.

Statistiky
Klientů: 160
Kontaktů s klienty: 1737
Vyměněné stříkačky: 34 788

Rozpočet: 3 328 741 Kč
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, dotačních 
programů Jihočeského kraje, příspěvků a dotací 
měst a obcí uvedených na straně 28–29 
černobílé části, darů fyzických a právnických 
osob uvedených na straně 62–66 barevné 
části a vlastních zdrojů organizace.
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KONTAKTNÍ CENTRUM 
PREVENT 
PRACHATICE
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.

Statistiky
Klientů: 151
Kontaktů s klienty: 1509
Vyměněné stříkačky: 40 972

Rozpočet: 3 107 153 Kč
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, dotačních 
programů Jihočeského kraje, příspěvků a dotací 
měst a obcí uvedených na straně 28–29 
černobílé části, darů fyzických a právnických 
osob uvedených na straně 62–66 barevné 
části a vlastních zdrojů organizace.
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SLUŽBY PRO 
RODINY S DĚTMI 
PREVENT
Poslání
Naším posláním je nabídnout pomoc a podporu 
rodinám při překonávání obtíží tak, aby jejich 
děti mohly vyrůstat doma a byly spokojené.

Statistiky
Rodin v dlouhodobé péči: 30
Rodin v kontaktu se službou: 44
Počet intervencí (á 30 min): 1299

Rozpočet: 2 116 554 Kč
Projekt byl realizován za finanční podpory 
Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora 
sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, dotačních 
programů Jihočeského kraje, města Strakonice, 
města Vodňany, Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost, darů fyzických a právnických 
osob uvedených na straně 62–66 barevné 
části a vlastních zdrojů organizace.
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CROSS NZDM 
PREVENT
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.

Statistiky
Klientů: 263
Kontaktů s klienty: 3540
Online kontaktů: 1300

Rozpočet: 2 165 006 Kč
Projekt byl realizován za finanční podpory 
Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté 
prostřednictvím Jihočeského kraje, dotačních 
programů Jihočeského kraje, města Strakonice, 
darů fyzických a právnických osob uvedených na 
straně 62–66 barevné části a vlastních zdrojů 
organizace. Doplňková činnost strukturovaného 
doučování byla realizována za finanční podpory 
Nadace rozvoje občanské společnosti – Grantový 
program POMOZTE DĚTEM – Kuře s aktovkou.

STATION 17 NZDM 
PREVENT
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, squaty apod. Odvracet 
cílovou skupinu od rizikového životního stylu 
nebo mírnit jeho následky, pokud se již vyskytl.

Statistiky
Klientů: 65
Kontaktů s klienty: 969
Online kontaktů: 246

Rozpočet: 1 515 061 Kč
Projekt byl realizován za finanční podpory 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
poskytnuté prostřednictvím Jihočeského 
kraje, dotačních programů Jihočeského kraje, 
města Blatná, darů fyzických a právnických 
osob uvedených na straně 62–66 barevné 
části a vlastních zdrojů organizace.
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SPOT NZDM
PREVENT
Zařízení otevřeno v přípravném provozu 
od 1.11.2021
Zařízení otevřeno v režimu sociální služby 
od 1.1.2022

Poslání
Posláním SPOT NZDM je poskytování 
informací, odborné pomoci a podpory, 
vytváření podmínek pro sociální
začlenění a pozitivní změnu ve způsobu 
života dětí a mládeže ve Vodňanech. 
NZDM nabízí bezpečné a podpůrné
prostředí, kde mohou děti a dospívající 
smysluplně trávit volný čas.

Rozpočet: 301 616 Kč
Projekt byl realizován za finanční podpory 
města Vodňany, darů fyzických a právnických 
osob a vlastních zdrojů organizace.
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CENTRUM PODPORY 
PĚSTOUNSKÝCH RODIN 
PREVENT
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.

Statistiky
Rodin v péči: 92
Konzultačních hodin: 1614
Hlídání dětí: 436 hodin
Respit: 563 dní
Terapie: 88 hodin
Vzdělávacích kurzů: 25

Rozpočet: 4 302 898 Kč
Projekt byl financován ze Státního příspěvku 
na výkon pěstounské péče a realizován za 
finanční podpory Nadace J&T, darů fyzických 
a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.
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PODPORA NÁHRADNÍ 
RODINNÉ PÉČE 
PREVENT
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 rozvíjet v rodině náhradní.

Statistiky
Počet realiz. vzdělávacích kurzů: 9
Počet klientů: 50
Počet konzultací: 69
Počet terapií: 29

Rozpočet: 226 508 Kč
Projekt byl realizován za finanční podpory 
Ministerstva práce a sociálních věcí, daru pana 
Vojtěcha Pyska, dalších fyzických osob, které 
se nepřejí zveřejnit své jméno, právnických 
osob a vlastních zdrojů organizace.

PŘÍPRAVY PRO 
NÁHRADNÍ RODIČE 
PREVENT
Poslání
Naším posláním je dobře připravit zájemce 
o náhradní rodinnou péči na jejich specifickou roli 
náhradního rodiče, předat aktuální informace 
a zvýšit jejich rodičovské kompetence. Díky 
kvalitní odborné přípravě náhradních rodičů 
je větší předpoklad, že děti svěřené do 
náhradní rodinné péče budou lépe prospívat.

Statistiky
Počet realizovaných příprav: 5
Počet klientů: 79
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MIMOŘÁDNÉ 
DOTACE MPSV
Kromě provozních dotací uvedených 
u jednotlivých služeb jsme čerpali mimořádné 
dotace MPSV v celkové výši 2 010 502 Kč.

Konkrétně
Dotace na financování zvýšených provozních 
výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti 
s přijímáním karanténních, mimořádných 
a krizových opatření v sociálních službách 
v souvislosti s epidemií covid-19.
Dotace na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení zaměstnanců 
v souvislosti s epidemií covid-19.

OBCE, KTERÉ NÁS PODPOŘILY 
V RÁMCI MODELU SPOLUFINANCOVÁNÍ 
ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB 
JIHOČESKÉHO KRAJE
Adamov, Bednáreček, Borová Lada, Borovnice, 
Budkov, Budyně, Čejetice, České Velenice, 
Čestice, Číčenice, Číměř, Čížkrajice, Čkyně, 
Dačice, Deštná, Hluboká nad Vltavou, Homole, 
Hosín, Hříšice, Chroboly, Jankov, Jindřichův 
Hradec, Kamenný Újezd, Komařice, Libějovice, 
Ločenice, Malovice, Mičovice, Mokrý Lom, 
Němčice (ST), Němětice, Netolice, Nicov, 
Nová Bystřice, Nová Ves nad Lužnicí, Nové 
Hrady, Novosedly, Okrouhlá Radouň, Planá, 
Prachatice, Přední Zborovice, Příbraz, Rovná, 
Skočice, Strakonice, Strašice, Strážný, Suchdol 
nad Lužnicí, Trhové Sviny, Třeboň, Tvrzice, Týn 
nad Vltavou, Vimperk, Vitín, Vodňany, Volary, 
Volenice, Volyně, Vrábče, Všemyslice, Záblatí

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 
UZÁVĚRKA 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném 
rozsahu ke dni 31.12.2021 (v celých tisících Kč)

Název položky Hlavní činnost

A. NÁKLADY ×

A.I.
Spotřebované nákupy a 
nakupované služby

12 816 

A.II.
Změny stavu zásob vlastní 
činnosti a aktivace

0

A.III. Osobní náklady 38 093

A.IV. Daně a poplatky 48

A.V. Ostatní náklady 95

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

429

A.VII. Poskytnuté příspěvky 63

A.VIII. Daň z příjmů 29

Náklady celkem 51 573

B. VÝNOSY ×

B.I. Provozní dotace 47 861

B.II. Přijaté příspěvky 644

B.III.
Tržby za vlastní výkony a 
zboží

2 742

B.IV. Ostatní výnosy 384

B.V. Tržby z prodeje majetku 34

Výnosy celkem 51 665

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PŘED ZDANĚNÍM 121

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PO ZDANĚNÍ 92

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke 
dni 31.12.2021 (v celých tisících Kč)

Název položky

Stav 
k prvnímu 
dni 
účetního 
období

Stav 
k poslednímu 
dni 
účetního 
období

AKTIVA × ×

A.
Dlouhodobý majetek 
celkem

1 507 1 419

A.I.
Dlouhodobý nehmotný 
majetek celkem

0 0

A.II.
Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem

2 110 2 450

A.III.
Dlouhodobý finanční 
majetek celkem

0
0

A.IV.
Oprávky k dlouhodo- 
bému majetku celkem

-603 -1 031

B.
Krátkodobý majetek 
celkem

3 004 3 288

B.I. Zásoby celkem 5 5

B.II. Pohledávky celkem 938 1 251

B.III.
Krátkodobý finanční 
majetek celkem

2 029 2 029

B.IV. Jiná aktiva celkem 32 3

Úhrn aktiv 4 511 4 707

PASIVA × ×
A. Vlastní zdroje celkem 3 591 3 409

A.I. Jmění celkem 3 041 3 317

A.II.
Výsledek hospodaření 
celkem

550 92

B. Cizí zdroje celkem 920 1 298

B.I. Rezervy 0 0

B.II.
Dlouhodobé závazky 
celkem

0 0

B.III.
Krátkodobé závazky 
celkem

860 993

B.IV. Jiná pasiva celkem 60 305

Úhrn pasiv 4 511 4 707

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.

http://www.justice.cz
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KONTAKTY
PREVENT 99 z. ú.

Adresa
Heydukova 349, 386 01 Strakonice
E: prevent@prevent99.cz
T: 383 323 920
W: www.prevent99.cz
Datová schránka: k6ywzcd
IČ: 691 00 641
Č.ú.: ČSOB 212818883/0300 

Michal Němec, MBA
ředitel zapsaného ústavu
M: +420 602 716 904
E: nemec@prevent99.cz

Mgr. Lenka Čadová
vedoucí kanceláře ředitele
M: +420 607 038 140
E: cadova@prevent99.cz

Helena Platzerová
vedoucí administrativního 
a projektového oddělení
M: +420 607 814 542
E: platzerova@prevent99.cz

Mgr. Tomáš Harant
personální ředitel, ředitel Sekce léčby závislostí
M: +420 727 885 787
E: harant@prevent99.cz

Bc. Kamil Podzimek
ředitel Sekce HR
M: +420 602 570 366
E: podzimek@prevent99.cz

mailto:prevent@prevent99.cz
http://www.prevent99.cz
mailto:nemec@prevent99.cz
mailto:cadova@prevent99.cz
mailto:platzerova@prevent99.cz
mailto:harant@prevent99.cz
mailto:podzimek@prevent99.cz
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Bc. Martin Klajn
ředitel Sekce služeb pro rodiny a děti
M: +420 725 581 884
E: klajn@prevent99.cz

Mgr. Anna Němcová
ředitelka Sekce náhradní rodinné péče
M: +420 607 770 655
E: nemcova@prevent99.cz

SEKCE LÉČBY ZÁVISLOSTÍ
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT
Adresa České Budějovice
Františka Ondříčka 2, 370 05 Č. Budějovice
Vedoucí: Bc. Tomáš Brejcha
M: +420 725 708 078
E: ap@prevent99.cz
Adresa Strakonice
Bezděkovská 186, 386 01 Strakonice
M: +420 601 506 043
Adresa Prachatice
Primátorská 76, 383 01 Prachatice
M: +420 702 050 789

PORADNA PRO NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI 
PREVENT
Adresa
Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice
Vedoucí: Mgr. Jiří Koreš
M: +420 720 960 314
E: pnz@prevent99.cz

SUBSTITUČNÍ CENTRUM PREVENT
Adresa
Matice školské 17, 370 01 České Budějovice
Vedoucí: Mgr. Lenka Moravcová
M: +420 702 142 881
T: 387 730 459
E: sc@prevent99.cz

DOLÉČOVACÍ CENTRUM PREVENT
Adresa
Tylova 156/23, 370 01 České Budějovice
vedoucí: Ing. Bc. Jan Šnokhous
M: +420 725 349 353
E: snokhous@prevent99.cz

ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY VE VĚZENÍ 
PREVENT
Adresa
Tř. 28. října 1312/16, 370 01 České Budějovice
Vedoucí: Mgr. Barbora Wernerová
M: +420 725 775 509
E: asv@prevent99.cz

SEKCE HR SLUŽEB
JIHOČESKÝ STREETWORK PREVENT
Adresa
Nová 2026/14, 370 01 České Budějovice
Vedoucí: Bc. Tomáš Antoňů
M: +420 724 393 258 
E: js@prevent99.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT ČESKÉ 
BUDĚJOVICE
Adresa
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

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT 
STRAKONICE
Adresa
Komenského 174, 386 01 Strakonice
Vedoucí: Bc. Pavla Vacíková
T: +420 383 322 357
E: kcst@prevent99.cz

mailto:klajn@prevent99.cz
mailto:nemcova@prevent99.cz
mailto:ap@prevent99.cz
mailto:pnz@prevent99.cz
mailto:sc@prevent99.cz
mailto:asv@prevent99.cz
mailto:js@prevent99.cz
mailto:kccb@prevent99.cz
mailto:kcst@prevent99.cz
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KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT 
PRACHATICE
Adresa
Primátorská 76, 383 01 Prachatice
Vedoucí: Jindřich Vindiš, DiS.
T: +420 388 310 147
E: kcpt@prevent99.cz

SEKCE SLUŽEB PRO 
RODINY A DĚTI
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI PREVENT
Adresa Strakonice
Velké náměstí 216, 386 01 Strakonice
Vedoucí: Mgr. Kateřina Žiláková, DiS.
M: +420 725 456 750
E: sas@prevent99.cz
Adresa Vodňany
Jiráskova 116, 389 01 Vodňany

CROSS NZDM PREVENT
Adresa
Lidická 193, 386 01 Strakonice
Vedoucí: Mgr. Vojtěch Frýdl
M: +420 601 536 872
E: cross@prevent99.cz

STATION 17 NZDM PREVENT
Adresa
Spálená 727, 388 01 Blatná
Vedoucí: Mgr. Miloš Kolman
M: + 420 725 952 177
E: station17@prevent99.cz

SPOT NZDM PREVENT
Adresa
Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany
Vedoucí: Bc. Jana Velhartická
M: +420 606 089 789
E: velharticka@prevent99.cz

SEKCE NÁHRADNÍ 
RODINNÉ PÉČE
CENTRUM PODPORY PĚSTOUNSKÝCH 
RODIN PREVENT
Adresa Strakonice
Bavorova 24, 386 01 Strakonice
Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Erika Jarošová
M: +420 727 961 840
E: nrp@prevent99.cz
Adresa České Budějovice
Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovice

PODPORA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE 
PREVENT
Adresa Strakonice
Bavorova 24, 386 01 Strakonice
Vedoucí: Mgr. Anna Němcová
M: +420 607 770 655
E: nrp@prevent99.cz
Adresa České Budějovice 
Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovice

PŘÍPRAVY PRO RODIČE PREVENT
Adresa Strakonice
Bavorova 24, 386 01 Strakonice
Vedoucí: Mgr. Anna Němcová
M: +420 607 770 655
E: nrp@prevent99.cz
Adresa České Budějovice
Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovice

mailto:kcpt@prevent99.cz
mailto:sas@prevent99.cz
mailto:cross@prevent99.cz
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Dyzajn s radostí 
vošéfoval 
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