ICOS ČESKÝ KRUMLOV OSLAVIL 15 LET

Pomáháme dětem, dospělým se zdravotním
postižením a seniorům, kteří potřebují pomoc
druhé osoby. Od roku 2008 jsme poskytli
50 178 hodin asistence 90ti klientům.

Hlídání dětí v rodinném centru i domácnosti, volná herna, kurzy, semináře, charitativní
bazárek, příměstské tábory a řada dalšího.
Jen od roku 2011 jsme poskytli 13 800 hodin
hlídání, Krumlíkem prošlo několik tisíc osob.

V domovech pro seniory, v rodinném centru,
v programech pro ohrožené děti pomáhá každoročně na 50 dobrovolníků. Ti od roku 2009
věnovali druhým 8 253 hodin svého času.

Poradna funguje již na pěti pobočkách v regionu. Na její služby se od roku 2007 obrátilo
6 071 klientů, s nimiž bylo vedeno 12 285
schůzek.

Podpora rodin s dětmi při řešení náročných
situací. Práce přímo v rodinách, poradenství,
asistované kontakty, mediace. Od roku 2014.
Jen za rok 2015 jsme dosud poskytli 1 233
schůzek a podpořili 123 rodin.

ICOS pomáhá tam, kde je potřeba. Vedle uvedených stěžejních
služeb pomáhá obecně prospěšná
společnosti ICOS Český Krumlov
každoročně zaměstnat na tři desítky invalidních pracovníků, pořádá
desítky vzdělávacích akcí pro odbornou i širší veřejnost. ICOS věnuje čas
i řadě dalších aktivit, které mají za cíl
zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních
a návazných služeb v regionu pro
ohrožené děti, rodiny s dětmi, lidi se
zdravotním postižením, seniory a lidi
v tíživé životní situaci, kteří potřebují
pomoc druhých.

UPOZORNĚNÍ:
ICOS ČESKÝ KRUMLOV
a jeho

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
a DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
SE OD NOVÉHO ROKU STĚHUJÍ DO NOVÝCH PROSTOR
Více na straně 12
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Úvodem…
Vážení spoluobčané,
před 15ti lety začala v Krumlově působit nezisková organizace ICOS
Český Krumlov. Tehdy ji založili tři lidé, kteří chtěli přispět k rozvoji města a
regionu. Dnes obecně prospěšná společnost ICOS patří k největším poskytovatelům sociálních a návazných služeb v kraji. Zajišťujeme a rozvíjíme
širokou škálu provázaných služeb, které ve městě a regionu chyběly, a jejichž smyslem je umožnit či usnadnit důstojný a plnohodnotný život těm
z nás, kteří potřebují pomoc druhých.
Osobní asistence pro děti, dospělé i seniory pomáhá každý rok více
než třem desítkám klientů, na Bezplatnou právní poradnu se obrátilo už
více než 6tisíc klientů, stovky rodin využili a využívají služeb a aktivit Rodinného centra a naší nejnovější služby „Podpora rodin a dětí v ohrožení“.
Dobrovolníci v programech dobrovolnického centra pak věnují pravidelně tisíce hodin druhým. Od zrodu ICOSu se také snažíme pomáhat
i dalším organizacím s rozvojem a zkvalitňováním služeb. Jen od roku
2014 jsme kupříkladu zajistili 33 kurzů pro šest poskytovatelů sociálních
služeb v regionu (např. CPDM, Hospic). Za dobu naší existence jsme také
připravili sedm desítek projektů, které do města a regionu přinesly 105
miliónů korun, zejména na rozvoj a zajišťování potřebných sociálních služeb. Nebojte, vyjmenovávat všechny naše služby a aktivity, zde nebudu.
Střípky informací o nich ostatně najdete na stranách tohoto rozšířeného
vydání zpravodaje.

Jmenovat zde bohužel z důvodu místa nemohu ani naše kolegyně,
kolegy, spolupracovníky, partnery, podporovatele. Seznam by byl téměř
nekonečný. ICOS dlouhodobě zaměstnává téměř tři desítky lidí, další čtyři
desítky osob pracují pro ICOS na dohody či jako externí spolupracovníci,
na dobrovolnických programech se podílí pravidelně 40 - 50 dobrovolníků… Všem patří obrovské uznání a poděkování. Díky nim ICOS může
každý rok pomáhat stovkám a stovkám lidí v našem městě a regionu.
V neposlední řadě si zde dovoluji poděkovat všem našim partnerům a
podporovatelům. Bez nich by to také nešlo. Díky všem.
S přáním inspirativního čtení a úspěšného nakročení do roku 2016
Tomáš Zunt, ředitel obecně prospěšné společnosti
ICOS Český Krumlov

Fotografie ze zahradní slavnosti k 15ti letému výročí ICOS Český Krumlov,
o.p.s. v Pivovarské zahradě. Nejen pro děti příchozích byla připravena
bohatá zábava. Každý kdo přišel slavit s ICOS si například mohl „sestřelit“
papírového ředitele. Trefil-li se, dostal drobnou odměnu. K poslechu a tanci
nám hrála českokrumlovská kapela KAROB. Tímto vám všem moc děkujeme za spolupráci i za účast. Bylo to moc fajn. ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Od počátku roku 2016 opouští ICOS Český Krumlov své dlouholeté sídlo na Náměstí Svornosti. Vedení ICOS, Bezplatnou právní poradnu i zázemí
dobrovolnických programů najdete nově v historické budově dole na Plešivci. Více na straně 12.

Poděkování: CPDM, o.p.s. Český Krumlov děkuje panu Jaroslavu Duškovi a vedení Městského divadla Český Krumlov za finanční dar ve výši
22 138 Kč, který nám byl věnován jako výtěžek benefičního divadelního představení Čtyři dohody, jež se uskutečnilo v českokrumlovském
divadle 4. října 2015. Z části darovaných finančních prostředků podpoříme rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na sídlišti Mír
a druhá část peněz posílí rozpočet filmového festivalu Jeden svět v roce 2016.
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„KAMARÁDI V ŽIVOTĚ“
POMÁHAJÍ V KRUMLOVĚ JIŽ 11 LET
Kamarád v životě je jedním z programů Dobrovolnického centra při ICOS Český Krumlov. Program pomáhá dětem do 15ti let, klientům
Střediska výchovné péče Spirála, s rizikem či s projevy poruch chování, komunikace či dalších negativních jevů v sociálním vývoji.
Na dotazy Magdaleny Zronkové, koordinátorky místního Dobrovolnického centra, odpovídala Eliška Marianová, sociální pracovnice
Střediska výchovné péče, která stála u zrodu programu.
Eliško, proč a kdy vznikl nápad založit dobrovolnický program
„Kamarád v životě“ a jak se liší v současnosti od jeho počátků?
Program vznikl roku 2004 z čistého nadšení. Hledali jsme možnosti podpory našich klientíků. Jednou cestou byly již tradiční pobyty
s dětmi, další byla právě spolupráce s dobrovolníky. Jsem moc ráda, že
program stále běží a je o něj zájem. Program byl ušit na míru a odrážel
potřeby našich klientíků. To přetrvává. Tehdy to byla jakási nástavba
našich služeb, měla jsem na starosti celý program od A do Z, v roce
2009 si na základě vzájemné domluvy převzalo program pod svá
křídla Dobrovolnické centrum. Dnes všechny ty „nepříjemné“ finanční,
administrativní záležitosti zajišťuje Dobrovolnické centrum a program
tak může fungovat více profesionálně. Navíc dobrovolnictví mohlo

být, díky Dobrovolnickému centru, rozšířeno i na další cílové skupiny.
Což je dobře.
Proč potřebují vaši klienti „kamaráda“ v podobě dobrovolníka?
A v čem vidíš přínos programu?
Někteří z našich klientíků nevyrůstají zrovna v harmonickém prostředí a neznají ze své rodiny kladné přijetí. Díky dobrovolníkům tyto
děti mohou zažívat a poznávat, co je pro jiné děti zcela běžné a znají to
z domova, ze své rodiny. Zároveň je třeba si uvědomit, že dobrovolník
je sice ten, kdo svou energii a čas klientíkovi dává, ale také naopak dostává nové zkušenosti, pohledy na svět, rozšiřují se mu okruhy přátel.
To je další velký přínos programu.
Děkujeme za rozhovor

Informační centrum pro seniory (IC senior) funguje pod Dobrovolnickým centrem ICOS již pět let. Pod vedením Františky Kuncové
dobrovolníci zejména z řad našich starších spoluobčanů připravují
každý rok více než sto akcí: vzdělávací (kurzy, přednášky,…), kulturní,
pohybové i volnočasové aktivity, poznávací výlety. Na těchto aktivitách se podílí dobrovolnicky i řada dalších osob.
Jednou z nich je i Anička Šedivá, která vede kurz angličtiny pro
začátečníky. Letos v říjnu se svými „svěřenkyněmi“, osmi ženami,
odleťela vstříc novým zážitkům do Londýna. Užily si pestrý program,
bydlení bylo zajištěné v rodinách, takže se českokrumlovské seniorky
procvičily i v anglické konverzaci. Aničce i všem dobrovolníkům moc
děkujeme a do dalších let přejeme, ať je stále IC Senior místem příjemných a inspirativních setkávání.
Magdaléna Zronková, koordinátorka Dobrovolnického centra

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM
Obrovský dík a obdiv za čas, nápady a chuť, které věnují druhým, patří všem dobrovolníkům, kteří v roce 2015 věnovali svůj volný
čas na pomoc a podporu druhých, jmenovitě jsou to:
Benešová Klára, Dlouhá Hana, Dvořák Tomáš, Dvořáková Martina, Fenclová Adéla, Fošumová Tereza, Fučíková Naděžda, Hampelová Anna,
Hanáková Jarmila, Hořejší Lenka, Chybík Roman, Jandová Jana, Janouchová Iva, Janoušková Bohumíra, Jung Ladislav, Kadrnožka Josef,
Kalkušová Barbora, Karasová Lenka, Kliková Hana, Kočková Marcela, Kortusová Kateřina, Kozlerová Šárka, Králová Lenka, Králová Markéta,
Kroneislová Hana, Kuncová Františka, Kusová Eva, Lapšanská Lenka, Lindner Jan, Lišaníková Darina, Matějčková Helena, Mizon Ruby, Moravčíková Eliška, Mrázová Kristina, Nachlingerová Jana, Novotná Jitka, Petrášková Martina, Rezková Alena, Slípková Vlasta, Sobolová Kristýna,
Staynerová Ivana, Stifterová Bohuslava, Stupková Lucie, Šenkýřová Hana, Šímová Kateřina, Štěpánková Anita, Štiková Petra, Šulek Tomáš,
Thonová Miroslava, Zunt Vladimír. V rámci Informačního centra pro seniory věnovali dobrovolně svůj čas další osoby, kterým velmi děkujeme, jsou to: Jindřiška Fousková, Ludmila Kitzlerová, Jan Kočnar, Jana Stichová, Anna Šedivá, Pavlína Trősterová, Jiří Veselý, Dáša Vondrovicová,
Helmut Wagner. Zvláštní poděkování patří Františce Kuncové, která již pět let úžasně vede českokrumlovské Informační centrum pro
seniory. Děkujeme za čas, který s takovou chutí a nadšením věnujete podpoře plnohodnotného života seniorů.
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
UPOZORNĚNÍ: Od ledna 2016 najdete Dobrovolnické centrum i Informační centrum pro seniory v nových prostorách ICOS. Více na straně 12.
Programy Dobrovolnického centra podpořilo v roce 2015 Ministerstvo vnitra ČR a také Ministerstvo školství a mládeže ČR. Na spolufinancování přispělo i město Český Krumlov a Jihočeský kraj.
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OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2015
Rok 2015 byl pro sociální službu Osobní asistence plný změn. Tým
osobní asistence se rozrostl o pár dalších hlav. Výraznou posilou týmu
je od počátku roku nová vedoucí služby Petra Dvořáková, nově pak
i její zástupce Petr Šípek, který je oporou pro celý tým osobní asistence. Letos Osobní asistence zajišťovala služby již 35 klientům. Každý
rok tak počet našich klientů narůstá. Ročně poskytneme klientům cca
8-9 tisíc hodin přímé péče. Pomáháme v Českém Krumlově i dalších
obcích, v letošním roce také ve Chvalšinách, Rychtářově, Velešíně, Kaplici, Vyšším Brodě, Frymburku, Větřní, Novém Křenově a Zlaté Koruně.
Konto Bariéry opět podpořilo zkvalitnění služby
V září jsme se přestěhovali do nové kanceláře na adrese Urbinská
187 a získali nové, již druhé služební auto Peugeot, který asistentkám
velmi usnadňuje dojíždění za klienty. Do našeho prvního služebního
auta bude do konce roku díky příspěvku Konta Bariéry Nadace
Charty 77 nainstalováno elektrické přesedací zařízení pro imobilní klienty. Tento zvedák velmi usnadní přesun z a i do auta řadě našich
klientů. Kontu Bariéry moc děkujeme, ostatně je zač. Konto Bariéry
přispělo už v roce 2014 na zakoupení našeho prvního služebního automobilu, jehož pořízení bylo možné díky podpoře ze sbírky „Pomozte
dětem“, kterou organizuje Česká televize a Nadace rozvoje občanské
společnosti. Jen s tímto služebním autem jsme od dubna roku 2014
najeli 1 953km při doprovázení klientů.
Navázali jsme také spolupráci s obecně prospěšnou společností
Tyfloservis, která pomáhá slabozrakým a nevidomým lidem. Instruktoři sociální rehabilitace si s sebou přinesli spoustu kompenzačních
pomůcek a poskytli zdarma našim asistentkám školení. Asistentky
se navzájem učily doprovázet a jak správně chodit do i ze schodů
s osobou se zrakovou vadou. Zároveň jsme si mohli vyzkoušet, jakým
způsobem se orientují nevidomí a slabozrací lidé za pomoci imitací
nejrůznějších zrakových vad. Na konci června nám skončil projekt,

Osobní asistence pomáhá dětem (od 1 roku věku), dospělým
se zdravotním postižením a seniorům, kteří potřebují pomoc
druhé osoby. Od roku 2008 jsme poskytli 50 178 hodin asistence 90 klientům. Služby zahrnovaly v součtu 90 237 úkonů
služby.

ve kterém ICOS Český Krumlov, o.p.s. (náš zřizovatel) nadstandardně
vzdělával asistentky. Mezi důležité kurzy patřily například Bazální
stimulace, Biografický model péče, Cvičení paměti u seniorů, kurz Jak
vydržet v sociálních službách. Asistentky si dokonce prošly i výcvikem
Speciální sebeobrany pro pracovníky v sociálních službách.
A co závěrem dodat? Přejeme Vám i všem našim klientům krásné
prožití vánočních svátků a do roku 2016 Vám přejeme mnoho zdraví
a pracovních i soukromých úspěchů.
Tým Osobní asistence
Kontakt pro více informací a zájemce o službu:
Mgr. Petra Dvořáková, vedoucí služby osobní asistence
mobil: 773 587 758, e-mail: asistence@krumlov.cz
www.icos.krumlov.cz

Sociální služba Osobní asistence funguje pod ICOS Český krumlov, o.p.s. již od roku 2008. V roce 2015 zejména za finanční podpory města Český Krumlov, Jihočeského kraje,
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, obce Větřní a konta Bariéry.

Novinky Bezplatné právní poradny. Bezplatná právní poradna rozšířila v září provozní dobu nejen v Českém Krumlově, ale i na svých
pobočkách, v roce 2015 již čtvrtým rokem realizuje projekt podpořený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zaměřený na spotřebitelskou
problematiku, stabilně již devátým rokem poskytuje řadu dalších služeb v nejrůznějších oblastech práva.
A v Českém Krumlově se od ledna stěhuje do nových prostor. Více informací na stranách 7 a 8 tohoto zpravodaje.
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RC KRUMLÍK
FUNGUJE V KRUMLOVĚ JIŽ TÉMĚŘ PĚT LET
Rodinné centrum Krumlík, které funguje od dubna roku 2011 na
sídlišti Mír, navštěvují stovky rodin. Stěžejní aktivitou rodinného centra, které provozuje ICOS Český Krumlov, je hlídání dětí od 18 měsíců
věku (po dohodě i mladších), a to jak v krásných prostorách centra,
tak v domácnostech. Jen v rámci hlídání dětí jsme poskytli již 13 800
hodin, hlídání využilo více než 170 rodin.
Rodinné centrum však nabízí a zajišťuje obrovské spektrum dalších
aktivit a akcí. Tři odpoledne v týdnu máme otevřenou Volnou hernu,
kde si rodiče s dětmi mohou plně užít vybavení a hračky v našem centru a u drobného občerstvení se pobavit s dalšími rodinami. Volnou
hernu již navštívilo na 1 000 (opakujících se) rodin. Každý druhý pátek
odpoledne je pro děti, dospívající i dospělé otevřena naše Herna deskových her, ve které si můžete vyzkoušet více než 40 her.
V září 2015 jsme rozšířili otevírací dobu našeho charitativního
Bazárku s dětským oblečením. Bazárek je otevřen každý všední den
dopoledne a v pondělí a úterý také odpoledne.
Každý rok rozšiřujeme také nabídku kroužků, kurzů a přednášek. Ačkoli většina pravidelných kroužků začíná během září, můžete
se přihlásit i v průběhu roku. Problém není ani navštěvovat pouze
vybrané lekce podle toho, jak máte zrovna čas, nebo jak vás zaujme
daný program. Letos pro děti opět běží tvořivý kurzík Šikovné ručičky,
na kterém lektorka Hanka Šustrová rozvíjí kreativitu a grafomotorické
dovednosti předškolních dětí. Na Muzikohrátkách se zase děti učí
vnímat rytmus a správně dýchat a zpívat. Součástí kroužku je i hra na
nejrůznější hudební nástroje a výuka jednoduchých tanečků. Letošní
novinkou je také Keramický kurz pro děti od 3 do 12 let vedený maji-

telkou výtvarné a keramické dílny Selský dvůr Ludmilou Ticháčkovou.
Samozřejmě pokračujeme v oblíbených cvičeníčkách pro rodiče
s dětmi, která v roce 2015 navštívilo více než 30 maminek s dětmi.
Od poloviny října probíhá také Kurz masáží dětí a kojenců. Od října
2015 připravujeme také pravidelné víkendové výlety po okolí Českého Krumlova, kterých se mohou účastnit děti od 5 let, ale i rodiče
či babičky a dědečkové. První výlety nás zavedly k Ptačímu hrádku či
Pěti rybníkům, uspořádali jsme Drakiádu s pečením buřtíků, navštívili
psí útulek i Kouzelné bylinky.
Podrobné informace o těchto i řadě dalších aktivit RC naleznete na
našich webových stránkách www.krumlik.krumlov.cz.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S RC KRUMLÍK
O naše letošní letní tábory byl takový zájem, že jsme nejdříve navýšili kapacitu obou turnusů a nakonec přidali celý nový turnus, aby se
dostalo na všechny zájemce. I se zimním táborem, který proběhl v únoru, se s námi letos vydalo za dobrodružstvím 43 dětí.
Letošním tématem bylo Cestování,
a tak jsme cestovali podzemním vláčkem
v Grafitových dolech,
na raftech po Vltavě
i lanovkou na Kleť.
A samozřejmě také
po svých, což dalo
některým řádně zabrat, ale nakonec byly
všechny děti spokojené a ještě pyšně
hlásily rodičům, kolik kilometrů každý den nachodily. Na vytváření programu se podílel také Jan Račák z krumlovského Regionálního muzea.
Děti se s ním učily rozdělávat oheň bez sirek, vybírat správné bylinky
na osvěžující letní čaj, vyrábět krásné náhrdelníky z mušlí a šnečích
ulit i střílet z luku. Závěrečné dny všech turnusů jsme trávili sjížděním
Vltavy na raftech, které nám i s usměvavými a obětavými instruktory

zapůjčil Rafting Krumlov. Myslím, že letošní tábory se opravdu povedly,
sešly se nám výborné party dětí z části složené ze starých mazáků, kteří
u nás na táborech již byli, a z části z nováčků, kteří rychle zapadli a našli
si nové kamarády. Společně jsme si užili spoustu legrace, a tak bylo loučení trochu smutné. Již brzy ale začneme vymýšlet program pro příští
rok a budeme se těšit zase na viděnou.
Květa Valčuhová, vedoucí RC Krumlík
Z ohlasů rodičů:
„Nádherný!!! týden, Kubík na žádný jiný tábor nechce, děkujeme
tetám za spoustu zážitků a 100% péči o děti.“ Petra Dítková
„Výsostná spokojenost. Luky si to moc užil s kamarády. Nejvíc se mu
líbilo všechno.“ Eliška Marianová
„Děti byly nadšené, program byl velmi nabitý, vedoucí příměstského
tábora odvedly skvělou práci, byly vstřícné, ochotné a velmi operativní. Byla jsem ráda i za velice lidský a kamarádský přístup k dětem.
Děkujeme i celému Krumlíku…“ Jaroslava Rosická

Aktivity Rodinného centra finančně podpořili v roce 2015 zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, město Český Krumlov, Jihočeský kraj, Nadace Barokního divadla.
Příměstské tábory se konaly za podpory Ministerstva školství a mládeže ČR.
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SLUŽBA
„PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ“
POMÁHÁ I DÍKY GRANTU Z ISLANDU,
LICHTEJNŠTĚJNSKA A NORSKA
V dubnu letošního roku uspěla obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov v grantovém řízení z fondů EHP, z Islandu, Lichtejnštejsnka
a Norska, určených pro neziskové organizace v ČR. Díky této finanční podpoře může ICOS rozvíjet a zkvalitňovat dlouhodobě připravovaný
a dosud v českokrumlovském regionu chybějící komplex služeb na podporu rodin a dětí v ohrožení.
Komplexní poradenství rodinám s dětmi (například psychologické,
právní, rodinné včetně terapie), terénní práce přímo v rodinách, asistované kontakty a předávání, mediace. Tyto stěžejní služby zajišťuje
ICOS Český Krumlov v rámci své nejmladší služby „Podpora rodina
dětí v ohrožení“. Služba je primárně postavena na spolupráci s oddělením-sociálně právní ochrany dětí a pro její klienty, ale poradenské,
asistenční služby či mediaci mohou využívat i další rodiny, které
se ocitají či ocitli v obtížné situaci. Cílem projektu, podpořeného
z fondů EHP, je zajistit a poskytovat podporu a odbornou pomoc rodinám a dětem v ohrožení, tak aby rodina tvořila bezpečné zázemí pro
„zdravý“ vývoj a rozvoj dětí a umožnila tak setrvání dítěte ve vlastní
rodině nebo návrat z ústavní výchovy.
„Některé z aktivit byly již s podporou Jihočeského kraje, MPSV ČR a
města Český Krumlov pilotně ověřovány v minulých letech, jako například
komplexní poradenství, které funguje již od roku 2013. Projekt z fondů
EHP však umožnil nastavit a zajistit navzájem provázaný komplex služeb
doplněný o terénní práci, asistované kontakty, mediaci a další mezioborově koordinovanou pomoc rodinám, které se ocitají v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni řešit bez pomoci“, přibližuje podstatu projektu
Ingrid Jílková, výkonná ředitelka ICOS Český Krumlov. A Petra Cajthamlová, vedoucí služby Podpora rodin a dětí v ohrožení, ji doplňuje:
„Práce s ohroženou rodinou je velmi rozmanitá a náročná pro všechny

„Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou.
Zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné,
je trochu vést, to je podle mého nejzazší meta, jíž může člověk
dosáhnout.“
LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

zúčastněné. Při dlouhodobé práci s rodinou, je zapojeno běžně třeba 12
spolupracujících subjektů či odborníků. Návaznost služeb je tedy při této
práci zcela klíčová a zvyšuje rodinám možnost neopakovat ohrožující
situace a udržet soběstačnost v životě jednotlivců i celé rodiny“.
Jen v tomto roce jsme v rámci služby pomohli více jak 100 rodinám. V rámci poradenství bylo již poskytnuto více jak 150 intervencí
desítkám rodin, pravidelnou terénní práci vykonáváme u 20ti rodin
vytipovaných oddělením-sociálně právních ochrany dětí. Čím dál více
je využívána také zcela nová služba mediace - tedy řešení složité,
mnohdy náročné situace, s pomocí odborného prostředníka - mediátora. K posílení efektivity a účinnosti pomoci také spolupracujeme
s oddělením sociálně-právní ochrany dětí na přípravě a vedení případových konferencí, tj. „účinného nástroje multidisciplinární spolupráce při řešení případu ohroženého dítěte, který umožňuje zapojení
dalších pomáhajících a zúčastněných subjektů a osob“. Více na našich
stránkách www.icos. krumlov.cz.
Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Proč také vznikla služba „Podpora rodin a dětí v ohrožení“? Region Českokrumlovsko je i dle Ministerstva práce a sociálních věcí
zařazen do kategorie s nejvyšší mírou náročnosti výkonu sociálněprávní ochrany, respektive náročnosti řešení problematiky práce s
rodinami z hlediska počtu rozvodovosti, neúplných rodin, případů
evidovaných rodin oddělením sociálně-právní ochrany dětí (SPOD).
Zároveň ze statistických údajů SPOD vyplývá, že okres Český Krumlov patří v Jihočeském kraji k oblastem s největším počtem živých
případů (tzn. počtu aktuálních rodin, které potřebují pomoc, podporu, dohled).

Vydáno v rámci projektu „Spolu - Podpora rodin a dětí v ohrožení“.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Rozvoj služby „Podpora rodin a dětí v ohrožení“ v roce 2015 také významně finančně podpořilo město Český Krumlov, Nadace Agrofert a Jihočeský Kraj.
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NA PORADNU SE OBRÁTLIO UŽ 6 071 KLIENTŮ
Bezplatná právní poradna funguje v Krumlově již 9 let. V posledních letech rozšířila svou činnost i do dalších měst a obcí příhraničních
regionů jižních Čech. Dnes má poradna 5 poboček. Základní, poradenské služby fungují v režimu zákona o sociálních službách a jsou tudíž
poskytovány bezplatně. Od roku 2007 se obrátili na poradnu 6 071
klientů, s nimiž bylo vedeno 12 285 schůzek (údaj do konce října
2015). Poradna poskytovala své služby více jak 3 250 dnů. V posledních
letech patří k nejčastější agendě poradny řešení dluhů, finančních problémů klientů - ty činí až polovinu agendy poradny (graf „Zastoupení
témat řešených v poradně“ za celou dobu její existence je uveden dole
na této straně).
Cílem služeb Bezplatné právní poradny je napomoci lidem, kteří
se ocitli v tíživé situaci, tuto situaci zvládnout nebo alespoň minimalizovat její dopady. Jednoduše řečeno, snažíme se zvyšovat schopnost
řešit problémy klientů, které by jinak mohly vést až k sociálnímu
vyloučení.
Poradna rozšířila provozní dobu
V Krumlově, ale i na pobočkách na Trhosvinensku a Kaplici rozšířila
v průběhu podzimu Bezplatná právní poradna provozní dobu. Aktuální
provozní dobu, včetně kontaktů najdete na straně 8 zpravodaje.
Od ledna se poradna stěhuje do nových prostor
V Českém Krumlově se pak spolu se svým zřizovatelem, obecně prospěšnou společností ICOS Český Krumlov, stěhuje poradna do nových
prostor. Od ledna ji najdete na adrese ul. 5. Května 251, Plešivec.
Spotřebitel by měl být velmi opatrný při uzavírání jakékoli smlouvy
Jednou z řešených agend bezplatné právní poradny je i spotřebitelská problematika. Vánoce jsou samozřejmě doba, kdy chce-

Z ohlasů na službu Bezplatné právní poradenství:
„Moc děkuju za pomoc a info, i to jsem ráda, že také byla někdy
pravda na mé straně. Děkuji a jsem moc ráda, že tu pro lidi takhle
někdo pracuje.“ K. N.
„Chtěla jsem vám touto cestou po dlouhé době poděkovat za
vaši právní pomoc na pobočce v Trhových Svinech. Velké díky za
vaši ochotu, vstřícnost a příjemné jednání. Taktéž díky zřizovateli
bezplatného právního poradenství za tuto službu a možnost pro lidi,
kteří si nemohou dovolit placeného poradenství. Spoustu dalších
spokojených klientů, úspěch ve vaší práci i osobním životě přeje,“
Jana M.
„Je velmi dobře, že v našem městě taková poradna existuje a
pomůže lidem v podobné situaci, jako jsem já.“ R. M.

me udělat radost svým blízkým, hlavně dětem. U nás je bohužel stále
nezřídka financování vánočních dárků zajišťováno úvěrem. Lidé si
mnohdy neuvědomují, že radost, kterou svým blízkým dárky koupenými na úvěr přinesou, má mnohem kratší trvání než povinnost úvěr
splácet. I proto níže uvádíme pár hlavních zásad, k nimž by měl každý,
kdo přemýšlí o spotřebitelském úvěru, přihlížet. Spotřebitelským úvěrem myslíme smlouvu o půjčce (zápůjčce), nákup na splátky, půjčky
přes telefon, půjčky do výplaty, nákup použitého zboží apod. Obecně
platí: Vždy přemýšlejte, než podepíšete smlouvu; poraďte se, ptejte
se; spočítejte si, kolik vás bude ročně úvěr stát; nepodepisujte, jestliže
čemukoli nerozumíte. A v případě, že nebudete moci splácet, přijďte
dříve, než vám bude nařízena exekuce.
Pokračování na straně 8

ĂƐƚŽƵƉĞŶşƚĠŵĂƚƎĞƓĞŶǉĐŚǀĞǌƉůĂƚŶĠƉƌĄǀŶşƉŽƌĂĚŶĢ
ϮϱϬϬ
ϮϬϬϬ
ϭϱϬϬ
ϭϬϬϬ
ϱϬϬ
Ϭ

ƉƌĂĐŽǀŶş
ƉƌĄǀŽ

ƌŽĚŝŶŶĠ
ƉƌĄǀŽ

ŽďēĂŶƐŬĠ
ƉƌĄǀŽ

ĚůƵŚǇĂ
ĞǆĞŬƵĐĞ

ƐŽĐŝĄůŶş
ƐǇƐƚĠŵ

ůŝĚƐŬĄƉƌĄǀĂ ǌĂƐƚƵƉŽǀĄŶşƵ
ƐŽƵĚƵ

Pozn. ke grafu: zastupování u soudu je realizováno jen v určitých projektech, není součástí standardních služeb;
občanské právo zahrnuje v grafu i spotřebitelskou problematiku, oblast sociálního systému je pak v grafu sloučena se správním právem.
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INFORMACE BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY
Dokončení ze strany 7

Několik z institucí, které řeší spotřebitelské problémy:

Ještě před tím, než uzavřete spotřebitelský úvěr, vzpomeňte si
na tyto hlavní zásady:
• Nic není zadarmo.
• Kupujte jen to, co skutečně potřebujete.
• Kupujte pouze spotřební zboží, které bude mít ještě cenu po jeho
splacení.
• Čtěte všechno.
• Nenechte se odradit nedostatkem času, ani přesvědčit tím, že vám
vše potřebné již bylo řečeno, a že tedy smlouvu už nemusíte číst.
Raději si ji vezměte a poraďte se o ní.
• Nedůvěřujte plně reklamním sloganům.
• Vždy byste měli mít finanční rezervu na nepředvídané situace.
• Nepodepisujte smlouvu, pokud čemukoli nerozumíte
• Život s dluhy nepodceňujte,
mějte dluhy pod kontrolou,
v případě problémů se splácením jste v ohrožení vy, i vaše rodina. Před podpisem smlouvy o
půjčce nebo nákupu na splátky
se jděte poradit.

• Česká obchodní inspekce pro Jihočeský kraj a Vysočinu: podávání
podnětů pro nekvalitní zboží (kromě potravin), služby provozoven,
při zjištění nezákonného sjednávání spotřebitelského úvěru, adresa
Mánesova 1803/3a, České Budějovice, tel. 387 722 338, www.coi.cz.
• Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Potraviny na pranýři):
podávání podnětů - nekvalitní potraviny: www.potravinynapranyri.cz
• Český telekomunikační úřad: ochrana spotřebitele v oblasti problémů s poskytovateli telekomunikačních služeb, www.ctu.cz
• Databáze nebezpečných výrobků - volně zpřístupněná na
www.nebezpecnevyrobky.cz
• Právní poradenství dTest - specializovaná poradna v oblasti spotřebitelského práva, tel. 299 149 009, www.dtest.cz
• Spotřebitelský ombudsman - kontaktní místa na živnostenských
úřadech, která za spolupráce s dalšími organizacemi, umožní spotřebitelům bezplatně se domoci svých spotřebitelských práv. Spotřebitelského ombudsmana můžete najít na městských úřadech.
• Poradenství nabízí také Bezplatná právní poradna ICOS v rámci
projektu „Bezplatné spotřebitelské poradenství“ - podporováno
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
• A řada dalších. Více na www.icos.krumlov.cz
Tereza Valachová, Bezplatná právní poradna

PROVOZNÍ DOBA BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY
Poradna v Českém Krumlově, 5. Května 251, Plešivec (od 4. 1. 2016)
Pondělí: 8.00 - 12.00 pro neobjednané a 13.00 - 16.00 pro objednané
Úterý a čtvrtek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 pro objednané
Pátek: 8.00 - 12.00 pro objednané a 13.00 - 16.00 pro neobjednané
Pobočka Kaplice, Náměstí 70
Čtvrtek: 8.00 - 12.00 pro neobjednané a 13.00 - 16.00 pro objednané
Pobočka Větřní, Šumavská 1
Pondělí: 12.00 - 16.00 pro neobjednané
Pobočka Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 40
Středa: 8.00 - 11.30 pro neobjednané a 12.00 - 15.00 pro objednané
Pobočka Nové Hrady, Náměstí Republiky 43
Každá 3. středa v měsíci: 8.00 - 11.30 pro neobjednané a 12.00 - 15.00 pro objednané
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Valachová, vedoucí sociální pracovník poradny
Tel.: 774 110 124, 380 727 600 (pouze poradna v Českém Krumlově), pravni.poradenstvi@krumlov.cz

Provoz Bezplatné právní poradny byl v roce 2015 podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Jihočeský krajem, městem Český Krumlov, městem Trhové Sviny, Sdružením Růže,
městem Kaplice, obcí Větřní. V Oblasti spotřebitelské problematiky pak také Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
SDRUŽENÍ RŮŽE

Strana 8

1-4/2015

zpravodaj.krumlov.cz

Informace o městě Český Krumlov a jeho občanech

18 LET CENTRA PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI, o.p.s.
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově (CPDM) oslavilo letos svoji „plnoletost“, do rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích bylo zapsáno 29. ledna 1997.
Věk 18 let je přece důvod
k oslavě, alespoň malé. Ale
nějak jsme na to v CPDM
opět nenašli příliš času. A tak
z původních, relativně velkých „slavících“ plánů, zbyl
čas pouze na uspořádání výstavy o vybraných aktivitách a projektech, které jsme s dětmi a mládeží
a pro děti a mládež uskutečnili v průběhu času. Výstava byla k vidění
do 2. prosince ve vstupní hale Městského úřadu v Českém Krumlově,
dále ji nabídneme k prezentaci na školách na Českokrumlovsku.
Protože jsme chtěli, aby výstava byla „historicky“ vypovídající a
časově i tematicky průřezová, museli jsme při její přípravě často vydat
do „hluboké“ minulosti našich činností. Naštěstí jsme již od počátku
fungování „téměř poctivě“ zakládali naše vlastní hodnotící výstupy,
články, fotografie a také artefakty, které byly výstupy některých projektů. I přesto, že jsme měli kam sáhnout, jsme u některých našich
činností ještě nikdy „nesčítali“ výsledky. A ty nás mnohdy překvapily.
Většinou mile.
Jen mezinárodních projektů se zúčastnilo 1 200 mladých lidí
Jako příklad si vezměme jednu z našich trvalých aktivit, podporu
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže. Do poloviny roku 2015
jsme zorganizovali (nebo spoluorganizovali) 48 projektů mezinárodních výměn, iniciativ mládeže, programů přeshraniční spolupráce,
mezinárodních dobrovolnických programů. Zúčastnilo se jich téměř
1 200 účastníků. 14 z mezinárodních projektů jsme zorganizovali
přímo my. Našich projektů v ČR se zúčastnilo 496 dětí a mladých lidí ze
17ti evropských zemí, Kanady a Jižní Koreje. Naopak do zahraničí jsme
na 34 projektů v průběhu let vyslali 224 mladých lidí.
Součástí činnosti CPDM, o.p.s. jsou také oblasti podpory komunitního rozvoje, demokracie, občanské společnosti nebo lidských
práv. Tak například šest ročníků regionálního festivalu filmů s lidskoprávní tématikou Jeden svět (pořádáno ve spolupráci s Člověkem
v tísni, o.p.s. a s krumlovským gymnáziem) navštívilo 5 113 diváků.
Pro děti a mládež každoročně připravujeme prázdninové pobytové
projekty, většinou dvoutýdenní táborové programy v přírodě. Tuzemských prázdninových táborů jsme pro děti a mládež uspořádali 40 pro
976 účastníků.
Dva pravidelné výtvarné projekty pro děti
navštívilo už přes 8 000 účastníků
CPDM dává prostřednictvím svého projektového pracoviště Bouda
velký prostor mladým lidem v oblasti vlastní hudební tvorby a její
prezentace. Jedním z výstupů tohoto snažení je i multikulturní festival
Cihelna - Vystupovat, který letos oslavil již 10 let své existence. Za tu

dobu jej navštívilo více než 2 550 diváků. Od vzniku našeho hudebního (nahrávacího) studia mladých jsme nahráli a vydali 9 hudebních CD
mladých kapel, dvě dokumentační DVD z hudebních cyklů a festivalů,
uspořádali jsme řadu dílčích hudebních koncertů. Dlouhodobě se věnujeme také výtvarným činnostem s dětmi. Pravidelných týdenních
jarních programů „Sochy a děti“ se od roku 2003 zúčastnilo 3 440 dětí,
Výtvarného podzimu v Boudě 4 850 dětí.
CPDM také provozuje tři základní programy sociálních služeb:
terénní programy Streetwork (protidrogová prevence) a Viktorie (prevence pouliční a klubové prostituce) a Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Bouda s detašovaným pracovištěm na sídlišti Mír a doplňkovou terénní formou této sociální služby.
Významnou součástí práce CPDM je také informační, poradenská a specifická vzdělávací činnost pro mládež a děti. Tu má na
starosti naše pracoviště ICM - Informační centrum pro mládež. Kromě
pravidelných denních informačních a poradenských činností, organizuje ICM tematicky programy zaměřené například do oblastí lidských
práv a multikultury, nově pak přibyly programy v oblasti ekologické
výchovy či informační podpory evropské spolupráce dětí a mládeže.
ICM také vydává řadu informačních materiálů, jen namátkou: Katalog
levného ubytování v Jihočeském kraji (2008), informační CD zaměřené
na informace z oblasti příležitostí pro volný čas (Volný čas v Jihočeském kraji, 2010). Ve spolupráci s ICOS Český Krumlov pak vznikl „Průvodce dobrovolnictvím v Jihočeském kraji“. ICM se dále podílelo na
vzniku řady informačních letáků zaměřených například na podporu
zaměstnanosti, prevenci šikany a kyberšikany.
Historie a statistiky CPDM budou na webu
Z prostorových důvodů nemůžeme vyjmenovat další z poměrně
dlouhé řady činností, programů a projektů, které jsme za 18 let připravili a zorganizovali. Postupně ale budeme historii a statistiky zveřejňovat
v připravované zvláštní „retro“ sekci na našem webu www.cpdm.cz.
V závěru bychom rádi poděkovali našemu zakladateli - městu
Český Krumlov za trvalou a kontinuální podporu a přízeň, které se
nám většinou dostávalo, jak se s oblibou v televizi říká, „napříč politickým spektrem“. Za podporu a spolupráci děkujeme současným
i dřívějším zastupitelům, vedení města, zaměstnancům městského
úřadu, lidem z partnerských městských o.p.s. a všem našim dalším
partnerům a podporovatelům. Děkujeme také všem našim externím
spolupracovníkům, kterých je ročně vždy kolem šedesáti a také všem
dobrovolníkům. Všechny se Vás pokusíme uvést ve výše avizované
připravované „retro“ části našeho webu. Těšíme se na další spolupráci
a za dva roky (věříme) oslavíme společně 20. výročí založení CPDM…
a tentokrát to fakt bude „pořádně“.
Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s.
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OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM 2015
Prázdninovou atmosféru jsme někteří mohli trochu ochutnat již v prvních deseti červnových dnech, kdy jsme pořádali desetidenní
mezinárodní vzdělávací akci „Inclusion Mixer“, která byla určena pro mladé sociální pracovníky z osmi zemí Evropy. O letošních letních
prázdninách se nám podařilo připravit a „zřetězit“ 5 druhů aktivit pro děti a mládež při dosažení v podstatě maximální kvality jednotlivých akcí z hlediska obsahu i organizace. CPDM tak připravilo v průběhu letních prázdnin celkem 36 aktivních programových dnů (tj.
více než 58 % z prázdninových dnů), ve kterých se uskutečňovaly řízené neformálně vzdělávací a volnočasové aktivity. Vedle těchto aktivit měla všechna pracoviště CPDM, kromě plánovaných „odstávek“ kvůli dovoleným, otevřeno pro veřejnost ve všech dalších týdnech
hlavních školních prázdnin.
Všechny letní aktivity hodnotíme jako velmi dobré, ne-li výborné.
Poděkování patří všem kmenovým zaměstnancům CPDM a všem
našim externím spolupracovníkům za to, že svoje úkoly a práce
naplňovali tak, jak nejlépe mohli. Všichni měli vždycky konstruktivní, dobrou a dělnou náladu a vše běželo dle plánů a nebyly žádné
významné „zádrhele“. A co bylo nejdůležitější? Účastníkům projektů,
dětem a mládeži, se na akcích líbilo a všichni jsme se z akcí vrátili živí
a zdraví…
V Boudě proti nudě
První prázdninovou akcí byl tradiční program „V Boudě proti nudě“.
Od 7. do 10. července jsme v klubu Bouda pro dětské účastníky, kteří
v tomto období trávili čas ve městě, připravili širokou škálu řemeslně-výtvarných aktivit. Vedle sportovně-pohybových aktivit, stolních
her, si děti mohly vyzkoušet především své „umělecké“ zručnosti a
dovednosti, například malování barvami na sklo a průhledné folie,
vyškrabování voskovkami. Akcí se zúčastnilo 30 dětí.
Letní tábor „Pod Kletí“
Druhý ročník letního tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality
Větřní jsme zorganizovali ve spolupráci s obcí Větřní a za podpory
Ministerstva vnitra ČR. Tábor se uskutečnil od 25. do 31. července na
Chatě pod Kletí. Záměrem poznávacích částí programu bylo přiblížit
dětem zajímavá místa, která je obklopují. Při splutí části Vltavy na
raftech mohly děti poznat Krumlov z trochu jiného úhlu. Také výšlap
na Kleť s návštěvou hvězdárny a rozhledny byl pro děti velmi objevný.
Díky pochopení společnosti Lipno Servis jsme pak například navštívili
zdarma kouzelnou „stezku v korunách stromů“ na Lipně. V jednom z
dalších dnů měly děti možnost vyzkoušet si mnohé výtvarné techniky,
například reliéfní řezbu pomocí dlát na lipových fošnách. Svou návštěvou nás poctil také divadelní a vyprávěcí spolek „Slovosledi“ z Moravy,
který nám zahrál svůj pohádkový kus zvesela a ještě navíc zdarma.
Rozlučku s táborem, kterého se zúčastnilo 20 děti ve věku do 15ti let
jsme si všichni vychutnali u společného táborového ohně.

Mezinárodní mediálně-umělecký mládežnický kemp
Dalším prázdninovým projektem byl týdenní mezinárodní mládežnický kemp zaměřený do oblastí umění a moderních médií. Kempu se
v srpnu zúčastnilo 16 mladých lidi (od 15-ti do 18-ti let) z Krumlova,
slovenské Prievidzi a slovinského Slovenj Gradce. Prostřednictvím
workshopů a dalších aktivit si mladí lidé vyzkoušeli například přípravu
rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu animovaného filmu
a také vybraná tradiční řemesla - „kovářství“ a kreativní uměleckou
tvorbu zaměřenou do výtvarné oblasti - „malbu na hedvábí“. Součástí
programu byly například i národní večery, při nichž všechny národní
skupiny představily ostatním účastníkům nejenom tradice, zvyky, kulturu svých zemí, ale i svoji kuchyni. Projekt se uskutečnil díky finanční
podpoře Jihočeského kraje a města Český Krumlov.
Letní tábor „Prázdniny v pohybu“, Čeřín 2015
Poslední prázdninovou pobytovou akcí, kterou CPDM pro děti
připravilo, byl tradiční 14ti denní letní tábor „Prázdniny v pohybu“. Ten
pořádáme již od doby našeho založení, tj. 18 let. Letos tábor proběhl
na přírodním tábořišti u Čeřína poblíž Rožmitálu na Šumavě a zúčastnilo se jej 35 dětí ve věku od šesti do patnácti let. Pro děti byl tradičně
připraven nabitý program se spoustou netradičních sportovních
aktivit, her a také celotáborová hra na motivy knihy J.R.R. Tolkiena
„HOBIT“ aneb Cesta tam a zpátky. Účastníci tábora však absolvovali
řadu dalších aktivit, podnikaly tradiční i netradiční hry v lese, na louce
i ve vodě. Letošní letní tábor na Čeříně byl finančně podpořen z grantů
města Český Krumlov a MŠMT ČR. Tábor byl opět velmi podařenou
akcí, na které si všichni užili spoustu legrace a přivezli si domů mnoho
nezapomenutelných zážitků, ke kterým se mohou kdykoli vracet díky
fotkám, jejichž výběr všichni účastníci mohou shlédnout na webu:
www.cpdm.cz.
Vlastimil Kopeček, Jiří Muk,
Ladislav Michalík, Iva Sonbergerová

Strana 10

1-4/2015

Informace o městě Český Krumlov a jeho občanech

zpravodaj.krumlov.cz

INFORMACE
CPDM, O.P.S. ČESKÝ KRUMLOV, ŠPIČÁK 114

ULICEMI KRUMLOVA
Od 13. do 16. července se v otevřeném klubu na sídlišti Mír a jeho
okolí odehrával pilotní projekt pro děti a mládež „Ulicemi Krumlova“,
který byl zaměřen na techniky street-artu a tvoření ve veřejném prostoru. Účastníci se nejprve dozvěděli informace o pouličním umění, dílech
světových i českých autorů, čas byl věnován i legislativní otázce tvoření
v ulicích. Následně si účastníci projektu vyzkoušeli techniku „stencil“
(šablonek), s místním umělcem Markem Borsányim procházeli ulice
města, kde si všímali výtvarných projevů na historických budovách až
po současnost. V Hradební ulici tvořili šablonky s následným vyvedením
na papír, tričko, popřípadě do předem určených prostor pomocí sprejů.
V prostoru této ulice je tvorba street-artovými technikami respektována,
realizuje se zde též projekt „Ukradená galerie“. Skupinka dětí si díky procházce ulicí všímala více svého okolí, vnímala různé umělecké projevy a
rozvíjela tak i svou vlastní fantazii. Poslední den děti a mládežníci tvořili
sošky z pletiva a papíru, které pak vyzdobili spreji. V okolí klubu na sídlišti Mír si dílka mohli prohlédnout všichni zájemci. Tento pilotní projekt
se velmi vydařil, během čtyř dnů se jej zůčastnilo 41 dětí a teanagerů.
Projekt připravily pracovnice Informačního centra pro mládež, které si
jako spolupracovníky přizvaly Violu Tokárovou a Marka Borsányiho. Za
finanční podporu děkujeme městu Český Krumlov.
text: Iva Sonnbergerová, Magdalena Zronková; foto: Viola Tokárová

STŘÍPKY Z PODZIMNÍCH PROGRAMŮ
S CPDM, O.P.S. ČESKÝ KRUMLOV
VÝTVARNÝ PODZIM V BOUDĚ
V týdnu od 12. do 16. října si děti v klubu Bouda vyzkoušely různé
výtvarné techniky - například dřevoryt, drhání, malbu na plátno, vypalování pomocí pájek, výrobu masek. V dopoledních hodinách byl
projekt primárně určen žákům základních škol, v odpoledních časech
se pak programu účastnili volně příchozí. Letošního „Výtvarného
podzimu v Boudě“ se zúčastnilo přibližně 300 příchozích z řad dětí a
mládeže a 15 pedagogů. Projekt byl podpořen městem Český Krumlov
a MŠMT ČR.
MÉDIAKEMP PRO MLÁDEŽ
Pobytový Médiakemp se konal 22. až 25. října. Jednalo se o společné setkání mladých lidí, jehož hlavním tématem, jak název napovídá, byla nejrůznější média. Prostřednictvím mediálních workshopů a
dalších aktivit si mladí lidé vyzkoušeli například přípravu rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu animovaného filmu, vyvolávání
fotografií či napsání novinového článku. Do aktivit byly zapojeny i
osobnosti s bohatými profesními zkušenostmi, Václav Votruba, který
je zástupce šéfredaktora českobudějovického informačního portálu
a manažer českokrumlovského Muzea a fotoateliéru Seidel Martin
Tůma. Médiakempu se zúčastnilo 14 mladých lidí z Jihočeského kraje.
Projekt se uskutečnil díky finanční grantové podpoře Ministerstva
kultury České republiky.
FILMOVÝ MINIFESTIVAL V BOUDĚ
Ve dnech od 16. do 18. prosince se uskutečnil filmový minifestival
klubu Bouda. Návštěvníci zhlédli filmy zapůjčené v rámci programu
Člověka v tísni, o.p.s. „Promítej i ty“. Festival je součástí celoročního
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multikulturního projektu, který byl podpořen městem Český Krumlov
a MŠMT ČR.
MLADÍ ÚČASTNÍCI FILMOVÉHO WORKSHOPU
BYLI V BUDAPEŠTI ÚSPĚŠNÍ
Na jaře roku 2015 se česká skupinka 4 mladých lidí a jedné vedoucí zúčastnila filmového workshopu v maďarském hlavním městě.
Projekt určený dětem a mládeži, jež žijí v pěstounských rodinách
nebo v dětských domovech v zemích tzv. „Visegrádské čtyřky“, nabídl
účastníkům možnost natočit krátký film s pomocí studentů filmových
škol a odborníky. Česká skupinka byla úspěšná a se svým snímkem To
be continued... se dostala v říjnu až do soutěžní přehlídky tvorby dětí
a mládeže REC- Film Festival Berlin 2015. Gratulujeme české skupince
k úspěchu.
KURZ ANIMOVANÉHO FILMU
BUDE ZAKONČEN VEŘEJNOU PROJEKCÍ
V klubu Bouda byli od 21. do 29. listopadu vítaní zájemci o animovaný film. Již po šesté se zde konal oblíbený kurz, kde si účastníci
z řad dětí a mládeže mohou vyzkoušet různé animační techniky pod
vedením Zuzany Studené, která sbírala své zkušenosti například na
belgické filmové škole Le Cambré. Součástí projektu bude také promítání výsledných filmových prací, které na kurzu vznikly. O termínech
veřejných projekcí budeme včas informovat na www.cpdm.cz. Projektu, který byl podpořen městem Český Krumlov a Ministerstvy kultury a
školství ČR, se zúčastnilo celkem 114 dětí a mladých lidí.
Magdaléna Zronková, CPDM, o.p.s. Český Krumlov
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ICOS ČESKÝ KRUMLOV
SE STĚHUJE DO NOVÝCH PROSTOR
Po více než 12ti letech ICOS opouští Náměstí Svornosti a stěhuje se s některými svými pracovišti do nového, prostornějšího zázemí. Od
ledna 2015 je sídlem obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov historická budova na Plešivci, v ul. 5. Května 251. Budova, která je
nemovitou kulturní památkou, se nachází u hlavní silnice směrem na Větřní, pod sídlištěm Plešivec, vedle Státního pozemkového úřadu.
Nová oficiální adresa ICOS:

ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ul. 5. Května 251, Plešivec
381 01 Český Krumlov

Na nové adrese najdete ve druhém patře budovy zejména:
• Vedení obecně prospěšné společnosti ICOS
• Bezplatnou právní poradnu
• Dobrovolnické centrum
• Dobrovolnické Informační centrum pro seniory

Telefonické a e-mailové kontakty zůstávají beze změn.
Vedení ICOS Český Krumlov, ekonomický úsek
tel.: 380 712 202, icos@krumlov.cz
Bezplatná právní poradna
tel.: 774 110 124, 380 727 600, pravni.poradenstvi@krumlov.cz
Dobrovolnické centrum
tel.: 774 719 767, dobrovolnictvi@krumlov.cz
Informační centrum pro seniory
tel.: 608 866 388, infosenior@krumlov.cz

Ostatní služby ICOS (Rodinné centrum Krumlík, služba Podpora rodin a dětí, Osobní asistence)
zůstávají ve svých stávajících prostorách na sídlišti Mír (Urbinská ulice).
ICOS Český Krumlov, o.p.s. děkuje všem, kteří se dobrovolnicky (a snad i dobrovolně ) podíleli na stěhování kanceláří ICOS,
vedle řady zaměstnanců, to jsou: Marek Liška, Hynek a Matyáš Kukačkovi, Petr Tůma, Jan Tůma, Vladimír Kamenský a Petr Zronek.
CPDM, o.p.s. děkujeme za zapůjčení „stěhovacího“ auta.

Podrobnější informace: www.icos.krumlov.cz

Chcete udělat radost sobě i druhým? Na stránkách www.icos.krumlov.cz
můžete on-line finančně podpořit potřebné služby ve svém okolí. Stačí
kliknout na obrázek „Darujte radost“ a otevře se vám zabezpečený platební portál, který vznikl za podpory České spořitelny, a.s. a spravuje
jej Nadace Via. Darujte radost jednoduše.
Děkujeme. ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Vydání této neprodejné tiskoviny je spolufinancováno z prostředků MPSV ČR, MPO ČR, MŠMT ČR, příspěvků města Český Krumlov a Jihočeského kraje, nadace Agrofert, grantu z Islandu, Lichtejnštejnska a Norka v rámci EHP fondů.
Názory a informace v tomto letáku nevyjadřují oficiální stanoviska poskytovatelů dotací. Nepodepsané příspěvky jsou redakční.
Ve spolupráci s CPDM, o.p.s. Český Krumlov vydala v prosinci 2015 obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov, Nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, IČO 70815089, tel./fax 380 712 202, e-mail: icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz.
Redakce: Tomáš Zunt, ředitel ICOS, zunt@latran.cz. Informace pro inzerenty: zpravodaj@krumlov.cz.
Grafická úprava, tisk: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Český Krumlov; distribuce: Česká pošta, s. p.; náklad: 6.200 ks
ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ je registrován u Ministerstva kultury ČR jako periodická tiskovina pod číslem MK ČR E 14469
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