
Vyhlášení výsledků 6. ročníku JIHOČESKÉ SOUTĚŽE 

České Budějovice (15. 6. 2015) THEIA – krizové centrum o.p.s. dnes slavnostně předalo ceny 

nejúspěšnějším účastníkům literární soutěže „Chci mít čas pro sebe“. Soutěž se konala již 6. rokem.

Každoročně tak doplňuje programy primární prevence rizikového chování, která THEIA na školách 

v Jihočeském kraji realizuje. Ceny předala společně se zástupcem energetické společnosti E.ON a 

náměstkem primátora Českých Budějovic Ing. Martinem Maršíkem, Ph.D..

Impulsem pro pořádání soutěží byla snaha přiblížit témata rizikového chování dětem a to způsobem

odlišným od běžné realizace programů primární prevence, tak jak je THEIA na školách realizuje. 

V jednotlivých ročnících se střídají výtvarné a literární formy soutěže. Mění se název a tedy i téma 

v jednotlivých ročnících. „Do soutěže se každoročně zapojuje velké množství dětí. To nám potvrzuje, že 

prvotní myšlenka pro realizaci soutěže byla správná. Budeme rádi, když soutěž napomůže otevřít diskuzi 

nad jednotlivými tématy i mimo dobu realizace našich programů, nebo i mimo prostředí školy“, 

poznamenala Barbora Čechová, ředitelka THEIA.

Předání cen proběhlo v 16.00 v obřadní síni Magistrátu města Českých Budějovic. Záštitu nad letošním 

ročníkem převzal náměstek primátora Statutárního města České Budějovice Ing. Martin Maršík, Ph.D..   

I v letošním roce věnovala ceny společnost E.ON, která soutěž každoročně podporuje, stejně tak i 

programy na školách, které THEIA realizuje. „Naše společnost se dlouhodobě věnuje tématům, která se 

dotýkají i trávení volného času dětí. Vedle programů, které jsou zaměřeny více směrem ke vzdělávání 

dětí a mládeže, jsou tu ale i potřebné programy, které se věnují nejen tomu, jak děti tráví čas ve škole, 

ale i mimo ni, tedy v rodině, se svými kamarády. Prevence rizikového chování je v dnešní době 

nepostradatelnou. Rádi podporujeme nové a neotřelé způsoby jejího poskytování“, uvedl Vladimír 

Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON.

THEIA každoročně zrealizuje více jak 180 programů primární prevence rizikového chování na školách 

v Jihočeském kraji. Programy realizuje od roku 2010. Je certifikovaným poskytovatelem těchto 

programů (certifikace udělena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). „Při realizaci programů 

vycházíme krom teoretických znalostí zejména z praktických zkušeností, které získáváme při práci 

v našich poradnách, kde řešíme rozmanité problémy“, podotkla Šímová, které je vedoucí programů 

primární prevence THEIA.

Základní činností organizace je poskytování registrovaných sociálních služeb. THEIA byla založena v roce 

2009 a od svého vzniku v této oblasti působí. Pomoc poskytuje především osobám v krizi, obětem násilí 

a trestných činů. V ambulantních poradnách v Č. Budějovicích a v Jindřichově Hradci poskytuje služby 

krizové pomoci a odborného sociálního poradenství. U druhé uvedené služby je stále častějším 

tématem zadlužení klientů a jejich špatná finanční situace. 

Další informace o soutěži: http://www.theia.cz/cs/chci-mit-cas-pro-sebe/

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Čechová, tel: 724 243 726, email: cechova@theia.cz
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