
3.5.1 PRIORITA: Podpora rodin s dětmi – Prachatice

3.5.1.1 Opatření 1 - Zajištění bydlení pro rodiny v krizi  

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
V Prachaticích  je  zajištěno  krizové  bydlení  pro  matky s dětmi  v  azylovém domě sv.  Dominika 
Savia. Zařízení může v ojedinělých případech  ubytovat i muže s dětmi (pokud splňují podmínku 
trvalého bydliště v okrese Prachatice). Azylové bydlení pro manželské či partnerské dvojice s dětmi 
je dostupné v Azylovém domě Rybka v Husinci (priorita Rozvoj soc. služeb na Vlachovobřezsku). 
Charitní domov sv. Dominika Savia je umístěn na okraji města v areálu bývalých kasáren, přesto se 
nachází nedaleko centra města, kde je veškerá občanská vybavenost (obchody, úřady, lékaři, školy, 
školky...). V areálu zařízení je zahrada, kde se připravuje vybudování dětského hřiště. V budově je 
celkem 7 pokojů pro uživatele (kapacita 7 matek a max. 16 dětí), společenská místnost, kuchyně, 
koupelna, sušárna a místnost s dětským mycím koutem a pračkou. Kapacita zařízení je využitá.  

AKTIVITY:
•  Udržení azylového bydlení pro matky (otce) s dětmi
•  Zkvalitnění služeb v azylovém domě sv. Dominika Savia

 

AKTIVITA:  Udržení azylového bydlení pro matky s dětmi   

Popis projektu Farní charita Prachatice  bude nadále zajišťovat přechodné ubytování pro 
matky s dětmi  v Azylovém domě sv. Dominika Savia. Standardně budou 
poskytovány tyto služby:   
- ubytování v samostatném pokoji, který je vybaven základním nábytkem 
(doba 3 měsíce s možností prodloužení smlouvy na dobu max. 6 měsíců)
- podmínky pro přípravu stravy  
-  sociálně-právní poradenství – např. pomoc s vyřízením sociálních dávek 
a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod.
- podmínky pro osobní hygienu  
- podmínky pro praní a sušení prádla  
V rámci uplatňování práv a oprávněných zájmů budou pracovníci trvale 
podporovat  hledání  řešení  aktuální  situace  uživatele  s  ohledem na  jeho 
možnosti.  V případě  potřeby  pomohou  zprostředkovat  kontakt  s odbor. 
pracovišti  (školy,  lékaři,  úřady  apod.).  Budou  se  realizovat  aktivity 
zaměřené na výchovnou a vzdělávací  činnost.  Pro uživatele azyl.  domu 
bude dostupná i skupinová terapie.  

Realizátor Farní charita Prachatice  
Spoluprac. subjekt město Prachatice, ostatní poskytovatelé služeb
Rozpočet zajištění služby - 2.000.000,-/rok
Předpokládané zdroje MPSV ČR, JčKraj, příjmy od uživatelů služeb, dary, sbírky, příspěvky
Časový harmonogram trvale
Výstup azylové bydlení pro 7 matek a 16 dětí



AKTIVITA: Úprava areálu a budovy Azylového domu sv. Dominika Savia     

Popis projektu Úprava areálu a budovy:  
- zřízení dětského hřiště v areálu - hřiště bude sloužit jako přirozené
prostředí pro reintegraci dětí z azylového zařízení mezi ostatní děti z okolí
- oprava střechy, fasáda a výměna oken - opravy zajistí další fungování
budovy.
Farní charita Prachatice bude jednat s městem Prachatice  o možnostech 
získání potřebných finančních prostředků na nutné opravy.  

Realizátor Farní charita Prachatice
Spoluprac. subjekt město Prachatice
Rozpočet zřízení dětského hřiště - 500.000,- Kč

zprava střechy, fasáda a výměna oken - 900.000,-Kč
Předpokládané zdroje dotace, granty, dary
Časový harmonogram zřízení dětského hřiště - 2007/2008

zprava střechy, fasáda a výměna oken - 2009/2010
Výstup vybudované dětské hřiště, realizované opravy budovy 

      

3.5.1.2 Opatření 2 – Řešení rodinných a výchovných problémů  

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
 V Prachaticích  funguje  Středisko  výchovné  péče  Spirála  (Detašované  pracoviště  Dětského 
diagnostického  ústavu  Homole),  které  poskytuje  odbornou  pomoc  při  řešení  rodinných 
a výchovných problémů. O služby střediska je zájem, využívají je rodiče, učitelé, vychovatelé atd. 
V Prachaticích  je  dostupná  také  probační  a  mediační  služba,  veřejnost  ale  není  dostatečně 
informovaná o významu využití mediace při řešení rodinných problémů. Sociálně právní ochranu 
dětí zajišťuje nejen městský úřad, ale i nezisková organizace Prevent.     

AKTIVITY:
•   Podpora Střediska výchovné péče Spirála 
•   Informovanost o pomoci  mediačně – probační služby 
•   Výkon sociálně právní ochrany dětí 
     

AKTIVITA:   Podpora Střediska výchovné péče Spirála 
    
Popis projektu Podpora udržení činnosti Střediska výchovné péče Spirála, zvýšení počtu 

pracovníků. Cílem je zajistit trvalou dostupnost preventivní výchovné péče 
a psychologické pomoci dětem a mládeži s rizikem či s projevy poruch 
chování a s negativními prvky v sociálním vývoji.  Péče je zaměřena na 
odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku 
dalších  vážnějších  výchovných  poruch  a  negativních  jevů  v  sociálním 
vývoji žáků, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy, nebo 
uložení  ochranné výchovy. Je  potřeba zvýšit  počet  pracovníků střediska 
tak, aby péče pokrývala zájem klientů. Fungování střediska bude nadále 



finančně podporováno městem (prostory zdarma). 
Realizátor Dětský diagnostický ústavu Homole 
Spoluprac. subjekt město Prachatice
Rozpočet
Předpokládané zdroje z rozpočtu zřizovatele
Časový harmonogram trvale
Výstup fungování Střediska výchovné péče, dostupnost odborné pomoci

AKTIVITA:    Informovanost o pomoci mediační služby    

Popis projektu Předávání  informací  o  možnostech  využití  mediační  služby  pro  účely 
řešení  některých  rodinných  krizí.  Probační  a  mediační  služba 
zprostředkovává alternativní řešení sporu spojeného se stíhanou trestnou 
činností  a  vytváří  podmínky  pro  uplatnění  alternativních  trestů. 
Shromažďuje  důkazy  a  pomáhá  hledat  přijatelná  řešení  dané  situace 
urovnat  vzájemné  vztahy  s  vědomím  zájmů  a  potřeb  pachatele,  oběti 
a  společnosti.  Mediace je vhodná i  pro řešení  rodinných krizí  např.  při 
rozvodech,  mezigeneračních  problémech  apod.  Jejím  využitím  se  dá 
předejít některým sporům.  

Realizátor Probační a mediační služba ČR, středisko Prachatice
Spoluprac. subjekt úřady, organizace  
Rozpočet poskytovatelé soc. služeb, úřady a instituce  
Předpokládané zdroje
Časový harmonogram trvale
Výstup zlepšení informovanosti o službě

AKTIVITA:   Výkon sociálně právní ochrany dětí   

Popis projektu Zajištění  výkonu  sociálně  právní  ochrany  dětí.  Ochranu  bude  vedle 
Městského úřadu Prachatice vykonávat  i  nezisková organizace Občanské 
sdružení Prevent. Úkolem  sociálně právní ochrany dětí  je zajistit:
- ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 
- ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, 
-  působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
Plnění  úkolů  oddělení  vyplývá  především  ze  zákona  o  rodině,  zákona 
o  sociálně  právní  ochraně  dětí  a  zákona  o  odpovědnosti  mládeže  za 
protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže. 

Realizátor Městský úřad Prachatice, Občanské sdružení Prevent   
Spoluprac. subjekt
Rozpočet - 
Předpokládané zdroje státní rozpočet, dotace, granty, MPSV
Časový harmonogram trvale
Výstup kvalitní zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí
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3.5.1.3 Opatření 3 – Podpora mladých lidí bez bydlení a zaměstnání

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
Někteří mladí lidé jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu absence rodinného zázemí nebo 
ztíženými  podmínkami  při  uplatňování  se  na  trhu  práce.  Pomoc  těmto  dvěma  skupinám  na 
Prachaticku nabízí tranzitní program MESADY a Dům na půli cesty Vitějovice (doprovodná služba, 
která supluje službu sociální).     

AKTIVITY:
•   Pomoc při uplatnění mladých lidí na trhu práce   
•   Dostupnost domu na půl cesty

AKTIVITA: Pomoc při uplatnění mladých lidí na trhu práce       

Popis projektu Informování škol o možnosti využití tranzitních programů MESADY. 
Program je určen pro žáky posledních ročníků ZŠ a učilišť, pomáhá jim 
při  hledání  vhodného  zaměstnání.  MESADA bude  zajišťovat  setkávání 
s rodiči a pedagogy a  bude je informovat o možnostech využití programu. 
Cílem je zajistit dostupnost programu všem mladým lidem, u kterých se 
předpokládají  problémy při  hledání  uplatnění  na  trhu  práce  (absolventi 
zvláštních škol atd.).  

Realizátor MESADA
Spoluprac. subjekt školy, učiliště
Rozpočet  
Předpokládané zdroje
Časový harmonogram 2008
Výstup informovanost o tranzitním programu MESADY

AKTIVITA: Dostupnost  domu na půl cesty    

Popis projektu Město  Prachatice  bude  podporovat  dostupnost  vhodného  bydlení  pro 
mladé lidi bez rodinného zázemí. Cílem je zajistit zázemí pro osoby do 26 
let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro 
péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu 
odnětí svobody nebo ochranné léčby. V současné době je služba zajištěna 
v Domě na půl cesty ve Vitějovicích, celková kapacita 5 lidí. S klientem se 
uzavírá  smlouva na  zkušební  dobu tří  měsíců  Poté  může být  pobyt  po 
vzájemné  dohodě  prodloužen  až  o  jeden  rok.  Mladí  lidé  zde  získávají 
základní  pracovní  návyky,  snaží  se  najít  a  udržet  si  práci,  učí  se  vést 
domácnost a hospodařit s penězi.  

Realizátor Dům na půli cesty ve Vitějovicích , případně jiný poskytovatel
Spoluprac. subjekt - 



Rozpočet -
Předpokládané zdroje -
Časový harmonogram MPSV, krajský úřad
Výstup dostupnost služby domy na půl cesty, kapacita dle aktuální potřeby 

Prachaticka

3.5.1.4 Opatření 4 – Prevence sociálně patologických jevů        

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
V Prachaticích funguje program Phénix (zajišťuje  o.s. Společnost pro poskytování psychosociální 
pomoci  občanům),  který  poskytuje  komplexní  primární  prevenci  na  školách.  Program  se 
prostřednictvím interaktivních besed snaží zamezit  vzniku a rozvoji  sociálně patologických jevů 
(např.  zneužívání  omamných  a  psychotropních  látek).  Zaměřuje  se  i  na  rozvoj  sociálních 
dovedností, zdraví a životní styl.  Omezit vliv sociálně patologických jevů pomáhá také program 
Jóga v denním životě, aktivity sdružení Lungo Drom a aktivity, které jsou určené pro žáky speciální 
základní školy Zlatá stezka. Městský úřad Prachatice realizuje PEER ve spolupráci s pedagogicko- 
psychologickou poradnou program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů u žáků II. 
stupně ZŠ. Nízkoprahové centrum volného času Céčko nabízí vhodné využití volného času dětem 
a mládeži do 15 let. Chybí nízkoprahové zařízení pro mládež nad 15 let, které by na činnost Céčka 
navazovalo.   

AKTIVITY:
•   Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti    
•   Zřízení nízkoprahového  zařízení pro mládež 
•   Udržení preventivních programů  
•   Podpora Pedagogicko – psychologické poradny v Prachaticích    
•   Zřízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

AKTIVITA:   Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti          

Popis projektu Udržení  a rozvoj  Nízkoprahového centra volného času Céčko. Cílem je 
zachovat  nízkoprahovost  zařízení,  dobrovolnost  zapojení  do  programu, 
zachování anonymity, služby zdarma.    
Volnočasové aktivity:  práce s  PC a internetem, stolní fotbal,  ping-pong, 
kulečník,  šipky,  míče  –  fotbal,  zapojení  do  programu  na  každý  den, 
tématicky daný měsíční programy. Záměrem je rozšíření aktivit, zajištění 
víkendových  a  prázdninových  programů,  vytvoření  informačního  centra 
pro děti (souhrnné informace o tom, co se děje ve městě). Informace může 
podávat dobrovolník – student.  
Města  Prachatice  bude  zařízení  finančně  podporovat.  Podmínkou je,  že 
aktivity budou fungovat o prázdninách, víkendech, svátcích.

Realizátor o.s. Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům
Spoluprac. subjekt město Prachatice
Rozpočet
Předpokládané zdroje dotace (MPSV, Jihočeský kraj), příspěvek města
Časový harmonogram rozšíření aktivit 2008, provoz centra trvale 
Výstup dostupnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež do 15 let, kapacita 
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40 klientů/den

AKTIVITA: Zřízení nízkoprahového  zařízení pro mládež 
  
Popis projektu Hledání  možností  zřízení.  Příprava  projektu  nízkoprahového  klubu  pro 

mládež, ve kterém budou trávit volný čas mladí lidé z Prachatic a okolí. 
Klub bude otevřený ve všední dny i o víkendu, budou v něm např. ping-
pongové stoly, šipky, stolní fotbal a hi-fi věž, nealko-bar. Klub lze propojit 
s dalšími  aktivitami,  které  by  vycházely přímo z iniciativ  jeho  klientely 
(filmový klub, čajovna, víkendové pobyty, spolupráce na ochraně přírody – 
konkrétní  akce,  pořádání  výstav,  koncertů,  hapeningů,  divadelních 
představení apod.). Na tuto službu pak může být napojen terénní program 
pro mládež ohroženou sociální exkluzí. 

Realizátor  o.s.  Společnost  pro poskytování psychosociální pomoci občanům, další 
poskytovatelé soc. služeb a organizace, město Prachatice, Vyšší odborná 
škola sociální.

Spoluprac. subjekt školy 
Rozpočet příprava projektu cca 100 000,-   
Předpokládané zdroje dotace, granty
Časový harmonogram 2008
Výstup projekt nízkoprahového klubu pro mládež

AKTIVITA:    Udržení preventivních programů    

Popis projektu Udržení  a  rozvoj  programů  prevence  sociálně  patologických  jevů, 
zaměřených na různé cílové skupiny:            
Phénix (programy pro žáky základních a  středních škol,  učilišť),  PEER 
program, Jóga v denním životě (programy pro malé děti a jejich rodiče), 
Lungo  Drom  (programy  pro  romské  děti),  speciální  ZŠ  Zlatá  stezka 
(programy pro žáky speciální školy).  

Phénix  –   besedy  ve  školách,  zapojení  žáků  jako  aktérů  programu. 
Zaměřeno  na  problematiku  užívání  legálních  i  nelegálních  návykových 
látek a dalších sociálně patologických jevů, na schopnost čelit sociálnímu 
tlaku  vrstevníků,  komunikativní  dovednosti,  posilování  sebevědomí, 
možnosti  efektivního řešení  problémů. Besedy realizovány ve škole (ve 
třídě) v rozsahu 1, 2 či 4 vyučovacích hodin 2 lektory, určeny maximálně 
pro 25 žáků z důvodu snahy o vzájemnou interakci lektorů se skupinou 
a ve skupině.  

PEER program –  „Péeři“  (dobrovolníci  –  proškolení  studenti  gymnázia 
a  pedagogické  školy)  oslovují  žáky  ZŠ  besedují  s nimi  o  nebezpečí 
požívání alkoholu, kouření atd.

Jóga  v     denním  životě   –  trvalá  nabídka  aktivit  pro  děti  předškolního 
i školního věku, aktivity zaměřeny i morální rozvoj, cílem je naučit děti 
rozeznávat dobro a zlo (děti nemají dostatečnou schopnost rozeznat dobré 
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a špatné, dospělí jim to často neumí zprostředkovat).

Lungo Drom – kroužky pro romské děti v domě dětí a mládeže. Tanečky, 
zpěv, učení se smysluplnému využívání volného času, integrace romských 
dětí do většinové společnosti.

Speciální ZŠ Zlatá stezka – programy a volnočasové aktivity zaměřené na 
prevenci sociálně patologických jevů u dětí s handicapem, speciální 
programy mají význam hlavně proto, že pro cílovou skupinu je většina 
běžných programů a aktivit nevhodná nebo nedostupná. 

Cílem je udržet programy a zajistit podporu programů prevence ze strany 
státu („volání“ na vyšší úrovně – kraj, ministerstva). Prevence pomáhá 
ušetřit peníze na následných službách, které již řeší krizové situace. 

Realizátor o.s. Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům, 
občanské sdružení Lungo Drom, ZŠ Zlatá stezka, sdružení Jóga v denním 
životě

Spoluprac. subjekt město Prachatice
Rozpočet
Předpokládané zdroje dotace, granty,  příspěvky
Časový harmonogram trvale
Výstup programy prevence sociálně patologických jevů zaměřené na různé cílové 

skupiny            

AKTIVITA: Podpora Pedagogicko – psychologické poradny              

Popis projektu Podpora udržení činnosti Pedagogicko – psychologické poradny. Cílem je 
zajistit  trvalé  poskytování  pedagogicko  psychologické  pomoci  dětem, 
rodičům dětí a pedagogickým pracovníkům se zaměřením na optimalizaci 
vzdělávacího procesu, rozvoje osobnosti, na řešení obtíží ve školní práci, 
výchově a vývoji dětí a mládeže. Činnost poradny se zaměřuje na práci 
s dětmi a žáky předškolních zařízení, škol a školských zařízení ve věku od 
3 let do ukončení středního (vyššího odborného) vzdělání a s jejich rodiči. 
Poradna  také  pomáhá  při  rozvoji  pedagogicko-psychologických 
kompetencí učitelů.  

Realizátor Pedagogicko – psychologická poradna Č. Budějovice, prac.  Prachatice
Spoluprac. subjekt Město Prachatice
Rozpočet
Předpokládané zdroje z rozpočtu Pedagogicko – psychologická poradny České Budějovice
Časový harmonogram trvale
Výstup dostupné pedagogicko - psychologické poradenství

AKTIVITA: Zřízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi        

Popis projektu Hledání  možností  zřízení  sociálně  aktivizačních  služeb  pro  děti. 
Poskytovatelé sociálních služeb a  město Prachatice budou hledat vhodné 
možnosti  zajištění  sociálně  aktivizačních  služeb  pro  rodiny  s dětmi 
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v nevýhodné sociální situaci. Jedná se o služby poskytované terénní nebo 
ambulantní formou rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v 
důsledku  dopadů  dlouhodobé  krizové  sociální  situace,  kterou  rodiče 
nedokáží  sami  bez  pomoci  překonat,  a  u  kterého  existují  další  rizika 
ohrožení jeho vývoje.     

Realizátor Poskytovatelé sociálních služeb
Spoluprac. subjekt město Prachatice
Rozpočet
Předpokládané zdroje
Časový harmonogram 2008
Výstup vytvořené podmínky pro zřízení služby

3.5.1.5 Opatření 5 – Udržení volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi
         

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
Mateřské centrum Sluníčko a kluby maminek v knihovně a domě dětí a mládeže sdružují desítky 
rodičů  a  jejich  malých  dětí.  Umožňují  jim  vyjít  ze  sociální  izolace  a  zapojit  se  do  vhodných 
volnočasových aktivit. Cílem je udržení stávajících center a klubů a podpora vzniku nových.  

AKTIVITY:
•   Rozvoj mateřských center      
•   Udržení činnosti klubů maminek (knihovna, DDM) 

AKTIVITA:  Rozvoj mateřských center             

Popis projektu Podpora  udržení  činnosti  Mateřského  centra  Sluníčko,  podpora  vzniku 
dalších center. Cílem je zajistit dostatečnou nabídku aktivit, která umožní 
rodičům na mateřské dovolené dostat se z izolace, do které se dostávají 
díky  celodenní  péči  o  dítě.  Dětem  mateřské  centrum  nabízí  přirozené 
společenství vrstevníků, hry a rozvoj dovedností.  

Realizátor  o.s.  Společnost  pro poskytování psychosociální pomoci občanům, příp. 
další organizace

Spoluprac. subjekt Město Prachatice 
Rozpočet
Předpokládané zdroje dotace, granty, dary, členské příspěvky, vlastní činnost, příspěvky města, 
Časový harmonogram trvale
Výstup dostupnost mateřských center, kapacita dle zájmu rodičů

AKTIVITA:  Udržení činnosti klubů maminek (knihovna, DDM)         

Popis projektu Podpora udržení  činnosti  klubů maminek v městské knihovně a  v domě 
dětí a mládeže (Klubíčko, Duhová školička,Tvořivá dílna pro maminky). 
Jde  o  vhodné  doplnění  mateřských  center.  Kluby  napomáhají  snižovat 
nebezpečí  sociálního  vyloučení  rodičů  malých  dětí.  Dětem  umožňují 

file:///C:\socreg\detail_poskytovatele.do%3FSUBSESSION_ID=1193733759353_95&706f=49dbd874571e1ba8


setkávání s dalšími dětmi stejného věku a rozvoj psychických i fyzických 
dovedností.   

Realizátor Městská knihovna Prachatice, Dům dětí a mládeže Prachatice
Spoluprac. subjekt město Prachatice
Rozpočet z celkových rozpočtů organizací
Předpokládané zdroje z celkových rozpočtů organizací
Časový harmonogram trvale
Výstup pravidelné volnočasové aktivity  pro rodiče a malé děti 

3.5.1.6 Opatření 6 –  Udržení a rozšíření volnočasových aktivit pro děti a mládež
         

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 
V Prachaticích je dostatek volnočasových aktivit, které pomáhají chránit děti a mládež před sociálně 
patologickými jevy. Jsou to například kroužky ve školách, aktivity sportovních klubů, Junák atd. Ve 
městě  jsou dětská hřiště,  sportovní  hřiště,  aquapark.  Volnočasové aktivity nabízí  také Dům dětí 
a  mládeže,  vhodné aktivity  pro trávení  volného času má i  městská knihovna.  Město připravuje 
vybudování bezbariérového dětského hřiště. 

AKTIVITY:
•    Vybudování bezbariérového hříště
•    Udržení programů městské knihovny a domu dětí a mládeže
•    Udržení programů pro romské děti  

AKTIVITA:  Rozšíření hřišť, úprava  sportoviště        

Popis projektu Zajištění vhodných podmínek k vhodnému trávení volného času mládeže: 
-  vybudování  bezbariérového  hřiště  (bezbariérový  vstup,  bezbariérové 
hrací prvky – kolotoče atd., parkovací místa).   
- rozšíření sportoviště o hlediště pro diváky – rodiče
- zajištění přípravy na vybudování centrálního hřiště (zpracování studie, 
hledání finančních zdrojů).

Realizátor Město Prachatice
Spoluprac. subjekt    
Rozpočet
Předpokládané zdroje dotace, granty, rozpočet města
Časový harmonogram 2008
Výstup bezbariérové hřiště, hlediště u sportoviště, studie centrálního hřiště

AKTIVITA:  Udržení programů v domě dětí a mládeže              

Popis projektu Trvalá nabídka volnočasových programů Domu dětí a mládeže Prachatice. 
Dům dětí a mládeže bude hledat podmínky pro udržení pravidelné zájmové 
činnosti (cca 70 zájmových útvarů a klubových činností), bude realizovat 
zájmové činnosti příležitostné, spontánní, kurzy, besedy a školení, služby 



školám,  školským  zařízením  a  široké  veřejnosti,  bude  organizovat 
příměstské a pobytové tábory. Dům dětí a mládež se bude zaměřovat na 
prevence sociálně patologických jevů a na integraci handicapovaných do 
zájmové činnosti (Klub zdravotně postižené mládeže).

Realizátor Dům dětí a mládeže Prachatice
Spoluprac. subjekt Město  Prachatice,  Základní  školy  města  PT,  základní  školy  okresu 

Prachatice, střední školy v Prachaticích, Mateřská škola Prachatice, Junák, 
Sportovní zařízení města, Spirála, Pedagogicko psycholog. Poradna atd. 

Rozpočet z běžného rozpočtu organizace
Předpokládané zdroje
Časový harmonogram trvale
Výstup volnočasové aktivity pro různé skupiny dětí a mládeže 

AKTIVITA:  Udržení programů v městské knihovně 

Popis projektu Městská knihovna Prachatice bude vedle běžné práce (půjčování knih atd.) 
trvale  nabízet  volnočasové  aktivity  pro  děti.  Zapojí  se  do  programů 
určených  pro  různé  cílové  skupiny  -  děti  se  zdravotním  postižením, 
romské  děti,  děti  předškolního  věku  atd.  Bude  spolupracovat  s nezisk. 
organizacemi a bude propagovat akce pro děti a mládež.               

Realizátor Městská knihovna Prachatice 
Spoluprac. subjekt neziskové organizace, školy
Rozpočet z běžného rozpočtu organizace
Předpokládané zdroje
Časový harmonogram trvale
Výstup volnočasové aktivity pro různé skupiny dětí a mládeže 

AKTIVITA:  Udržení romské školičky, získání prostor        

Popis projektu Udržení  činnosti  romské  školičky,  která  prostřednictvím  vhodných 
volnočasových aktivit připravuje romské děti na vstup do školy. Program 
2x týdně – hry,   základní  návyky v chování,  učení  se  českému jazyku. 
Zajištění prostor pro školičku - 2 menší třídy pro cvičení , hry a výuku. 

Realizátor Město Prachatice
Spoluprac. subjekt Lungo Drom
Rozpočet provoz školičky 50.000,-/rok
Předpokládané zdroje dotace, rozpočet města
Časový harmonogram Fungování školičky

Zajištění prostor 
Výstup romská školička pro cca 5 dětí


