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CÍLE A ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI CPDM, O.P.S. ČESKÝ KRUMLOV
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
český Krumlov na počátku roku 1997.

(CPDM,

o.p.s.)

bylo

založeno

městem

HLAVNÍ ČINNOSTI CPDM, O.P.S. JSOU:
Aktivity v oblasti prevence
a poradenské

činnosti

pro

společensky

děti,

nežádoucích

mládež, pedagogickou,

jevů

dětí

u

rodičovskou

a mládeže.

Informační

a další veřejnost.

Realizace školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit souvisejících
s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně specifických aktivit „školského"
i

neformálně vzdělávacího

Pořádání

charakteru.

aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně

organizování programů mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.
Podpora

a

pomoc

sociálně

znevýhodněným

zdravotně

a

postiženým

dětem,

mládeži

a organizacím, které se touto problematikou zabývají.
Pomoc rozvoji

občanského

sektoru v

místě

a širším regionu.

DŮVODY PRO ZALOŽENÍ A ČINNOST CENTRA PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI, O.P.S .

BYLY A JSOU PŘEDEVŠÍM TYTO :
1. Zřizovat a rozšiřovat nové aktivity a služby ve prospěch dětí a mládeže ve městě český Krumlov
a spádovém regionu, které pro mládež a děti nebyly nebo nejsou ve městě k dispozici, založené
především

2.

na principu jejich „ trvalé udržitelnosti".

Zajišťovat

projektovou

činností

finanční

prostředky

pro

realizaci

dlouhodobých

i dílčích aktivit a služeb pro děti a mládež z externích finančních zdrojů (mimo rozpočet města
Český Krumlov). Dosahovat tak rozšiřování programových činností a služeb pro děti a mládež bez

extrémních nároků na finanční prostředky z rozpočtu města český Krumlov.
3. V areálu na adrese T. G. Masaryka (Špičák) 114, český Krumlov vytvářet podmínky pro co
největší soustředění

služeb, poradenských a programových aktivit pro děti, mládež a rodinu.

4. Na demokratickém a svobodném principu zapojovat do rozhodování o programových
činnostech

pro děti a mládež a způsobu jejich realizace co největší počet občanů města

a dobrovolných spolupracovníků (jak dospělých, tak i mládeže a dětí) a podílet se tak na rozvoji
občanské společnosti.
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ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI
,

.
L

I SPRÁVNÍ A DOZORČÍ

RADA

'I

-

I

I

'

'-

I

'

SPOLEČNOSTI

V lednu roku 2021 uplynula doba časových mandátů členů správní a dozorčí rady. Dvě dosavadní
členky

ve

správní rady, paní Mgr. Jaroslava Neumannová a paní Františka Kuncová, již

členství

ve správní

radě

dále

pokračovat.

Ostatní

členové

nechtěly

dosavadní správní rady a všichni

členové

dosavadní dozorčí rady deklarovali svůj zájem ve členství v radách pokračovat i v dalším

tříletém

období.

Na základě této skutečnosti správní rada navrhla Radě města český Krumlov, zakladateli
společnosti,

jmenovat pro další

tříleté

členy

období za její

JUDr. Adélu Kamenskou, JUDr. Pavlínu

Matulovou, Tomáše Zunta, Mgr. Zdeňku Krákovou, Janu Ihnatoliovou, DiS a Mgr. Petra Šulistu.
Rada

města

svým usnesením

č.

0017 /RM2/2021, ze dne 18. ledna 2021, jmenovala

členy

správní

rady CPDM, o.p.s. dle výše uvedeného návrhu.
Nově

jmenovaná správní rada CPDM, o.p.s. poté na svém

uskutečnilo

ve dnech 1. a 2. února 2021, zvolila

korespondenčním

předsedkyní

správní rady

jednání, které se
opět

JUDr. Adélu

Kamenskou (usnesení SR 01/SR/2021).
Zároveň správní rada zvolila pro další časové období dozorčí radu ve složení: ing. Romana Šolcová,

Mgr. Jaroslava Lóblová a Mgr. Jan Tůma (usnesení SR 02/SR/2021) . Následně pak (taktéž
korespondenčně) zvolila dozorčí rada předsedkyní DR ing. Romanu Šolcovou (usnesení DR

01/DR/2021).
!PRACOVNÍCI, EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI A DOBROVOLNÍCI
ZAMĚSTNANCI

Mgr. Vlastimil Kopeček (ředitel, statutární zástupce), Dagmar Pekařová (účetnictví, ekonomika,

administrativa), Mgr. Jiří Muk (vedoucí pracoviště NZDM Bouda), Michaela Gaborová (pracoviště
NZDM Bouda), Mikuláš Horský (pracoviště NZDM Bouda), Lukáš Dunka (pracoviště NZDM Bouda),
Mgr. Alena Mlčáková (projektová a programová pracovnice CPDM), Jan Čermák (vedoucí
pracoviště ICM), lva Sonnbergerová (pracoviště ICM 2020), Mgr. Daniel Jambrikovič (vedoucí
pracoviště Streetwork), Lenka Bejdáková (pracoviště Streetwork), Bc. Eva Koudelková (pracoviště

Streetwork), Klára Stropková (pracoviště Streetwork).
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EXTERNÍ PRACOVNÍCI (ČÁSTEČNÉ SMLUVNÍ ÚVAZKY, SLUŽBY)

Mgr. Irena Škrabalová (účetnictví), Jan Čepelák (správa počítačů a počítačové sítě, webmaster),
Mgr.

Viktorie Kušnirenková

(pracoviště

Streetwork),

Bc.

Michaela Valentová

(pracoviště

Streetwork), Matěj Šolc (pracoviště Bouda)
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI A DOBROVOLNÍCI
Dušan Andrš, Fawaz Asaad, Jakub Bartoš, Jan Blažek, Andrea Burdejová, Martin Čermák, Kateřina
Dědková,

Filip Faschingbauer, Petr Fidrich, Giong Bui Hoang, Eva Havlíčková, Pavel Heller, Daniel

Herman, Filip Hermann, Petra Hořejšová, Leona Hradecká, Anna Hudečková, Helena Hudečková,
Kateřina Hudečková,

Natálie Jelenová, Jaroslav Klimeš, David Kolouch, Lucie Kostková, Ondřej

Kotyza, Martin Kovář, Zdeňka Kasslová, Monika Krolová, Jitka Kubíčková, Pavla Krátká, Jiří Gabriel
Kučera,

Le Duc Anh, Luu Lili, Luu Thi My Linh, Maksim

Maksimovič, Maleček

Adam, Josef Mareček,

Markéta Michalíková, Lukáš Mikuška, Šárka Moravcová, Stanislav Motl, Jaroslava Muková, Ondřej
Nový, Oračková Markéta, Jan Palkovič, Pavel Rampas, Eliška Rozehnalová, Růžička Čeněk, Jiří
Řeháček, Antonín Řepa, Matěj Šolc, Šimon Sedlák, Kristýna Sobolová, Jana Stoiberová, Klára

Stropková, Natálie Strouhalová, Václava Šnokhousová, Tereza Štěpánová, Světlana švec, Viola
Tokárová, Michal Tejmar, Pavel

Vačkář,

Lukáš Valeš, Viktor

Weber.
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Vavrečka,

Václav Votruba, Jakub

ČLENSTVÍ (ZASTOUPENÍ} PRACOVNÍKŮ CPDM , O.P.S . V INSTITUCÍCH (ORGANIZACE,
KOMISE, AD.)
MGR . VLASTIMIL KOPEČEK
Dobrovolný předseda Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež
v české republice, z.s. (AICM ČR, z.s.)
Zastupující člen Česko - rakouského monitorovacího výboru INTERREG V AT - CZ
Člen sociální komise Rady města český Krumlov

Člen řídící skupiny plánování sociálních služeb na území Českokrumlovska
MGR . JIŘÍ MUK

Člen české Schvalovací komise programu Evropské unie ERASMUS+ Mládež
Člen školské komise Rady města český Krumlov

MGR . DANIEL JAMBRIKOVIČ

Člen pracovní skupiny „Osoby v krizi" plánování sociálních služeb na území Českokrumlovska
Člen pracovní skupiny „Osoby v krizi a osoby ohrožené závislostí" Komunitního plánu sociálních
služeb v ORP Kaplice
Člen pracovní skupiny „pro osoby závislé či závislostí ohrožené" Střednědobého plánu rozvoje

sociálních služeb v Jihočeském kraji
JAN ČERMÁK
Člen kulturní komise Rady města Český Krumlov

Člen pracovní skupiny „Děti, mládež a rodiny s dětmi" plánování sociálních služeb na území
Českokrumlovska

MGR . ALENA MLČÁKOVÁ
Členka pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce rodinné politiky města Český Krumlov 2021+
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Informační

centrum pro mládež je nejstarším projektovým

pracovištěm

CPDM, které má za sebou od roku 1997

nepřetržitých

let existence.

čtyřiadvacet

Jako jediné z našich

pracovišť

neposkytuje sociální službu, což ovšem nijak nesnižuje jeho

ČESKÝ KRUMLOV

důležitost,

nejen

hodnocení

účastníků,

pro region, ve

kterém

spolupracovníků,

působí.

partnerů

třeba

našich aktivit nám stále dává najevo, že je
v aktivitách,

veřejnosti

které

Pozitivní
a d resátů

vytrvat

postupně

poskytujeme,

vylepšovat a dostávat stále tak pozitivní

a

zpětnou

je

vazbu jako

doposud.
pracoviště

V roce 2021

ICM

kvůli

protiepidemickým

a

problémům

za

stěžejní náplň činnosti pracoviště. Přesto,

velkou

neformálně-vzdělávacích

s možností realizace

většinu úspěšně

zrealizovat,

opatřením

byť

stále

ještě čelilo

programů,

jak je možné se dále v textu

ne podle

představ

velkým výzvám

které považujeme

dočíst,

se jich

podařilo

a očekávání, a to zejména s ohledem na

počty účastníků .
Přesto

je možné hodnotit rok 2021

a zahájili jsme i

některé

pozitivně, neboť

jsme si dokázali s většinou výzev poradit

nové zajímavé projekty, aktivity a spolupráci nejen se

vzdělávacími

institucemi.

I. HLAVNÍ CÍLE ICM V ROCE 2021
Informační

centrum pro mládež nadále cílilo na zdravou a komplexní informovanost

a mládeže jakožto základního

předpokladu

své práce, snažilo nenásilnou formou potírat negativní

tendence ve

společnosti

šíření osvěty

v otázkách environmentální výchovy, multikulturního

stylu,
do

evropského

dětí

(xenofobie, rasismus, zneužívání návykových látek a jiné), posláním bylo

občanství,

moderních

dějin,

prostředí,

aktivní zájem

zdravého životního

a zapojení

mladých

lidí

společnosti.

Významné cíle byly: budování pozitivních vazeb mezi
vzájemné

porozumění vrstevníků ,

neúspěchu , mezigenerační

dětmi,

mládeží a pracovníky s mládeží,

seberealizace v rámci kolektivu, odvracení hrozícího školního

respekt a tolerance, kritické myšlení, orientace v občanské

a evropském prostoru .
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společnosti

li. ZPŮSOBY INFORMOVÁNÍ

V roce 2021 byly cílovým skupinám informace a další služby poskytovány následujícími formami
a způsoby:

osobně

v prostorách

a jeho otevíracích časech,

ICM

webovými

stránkami

(www.icmck.cpdm.cz), facebokoovou stránkou ICM Český Krumlov, elektronickým hromadným
mailovým directem, samostatnými e-maily, telefonicky,
městských

vlastním

webových stránek a facebooku,
elektronickým

informačním

prostřednictvím

městského tištěného

bulletinem

a ve

regionálního tisku,

a elektronického zpravodaje,

spolupráci

s dalšími

partnerskými

organizacemi jejich weby a elektronickými či tištěnými zpravodaji, katalogy - ANNO JČK, AICM ČR,
ICOS, Jihočeský kraj, IN-Prague / katalogy KAPKA a dalšími. Dále pak také formou účasti ICM na
výstavách, veletrzích a dalších akcích,
seminářů

prostřednictvím

realizovaných

informačních

i tematických

ad .

Za zvláště významný z výše uvedeného výčtu lze považovat facebook ICM Český Krumlov. Ten je
pro nás
kolegů

samozřejmě hlavně

platformou pro sdílení informací o vlastních aktivitách i projektech

z ostatních pracovišť, ale také jsme jeho prostřednictvím informovali mládež o zajímavých

akcích a aktivitách vhodných pro jejich

věkovou

skupinu, propagovali jsme

podporovaly mladé v získávání a ověřování informací nebo
se mladé lidi motivovat k tomu, aby získávali
ve

svůj

studijní

prospěch,

ale i pro své

potřeby

ověřené

v osobním

třeba

evropské

soutěže,

příležitosti.

které

Snažili jsme

informace a prakticky je využívali nejen
životě.

IVZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
lva Sonnbergerová se zúčastnila setkání regionálních partnerů Eurodesk v gesci Domu zahraniční
spolupráce 10.

září

2021.

Dále se oba pracovníci ICM

zúčastnili

kurzu typologie osobnosti ve dnech 23 . - 24.

června

2021

a Multikulturního dne v Prachaticích dne 14. října 2021, Jan Čermák se zúčastnil Symposia lidských
práv v rakouském Mauthausenu dne 5. listopadu 2021, lva Sonnbergerová se

zúčastnila

kurzu

zdravotníka pro zdravotní zotavovací akce 18. června 2021, absolvovala odbornou přípravu
na workshop „les" s Ing.
Edumanie v

Pelhřimově

Bedřichem

dne 9.

října

Navrátilem 20.

července

2021 a navštívila

vzdělávací

akci

2021.

111. HLAVNÍ OBSAH ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO PRACOVIŠTĚ ICM ČESKÝ KRUMLOV
V ROCE 2021

r 1. INFORMACE A PORADENSTVÍ

Hlavním úkolem pracoviště je poskytování pravdivých a ověřených informací v užitečných
oblastech pro vlastní rozvoj dětí a mládeže a také nabízení způsobů, jak s těmito informacemi
pracovat a dále pro sebe využívat.

IO

návštěvnosti

Vzhledem k nízké osobní
na

různých

akcích pro

děti

formou níže uvedených

ICM se tak

děje

zejména formou elektronickou,

a mládež a zejména kvalitním poskytováním neformálního

vzdělávání

projektů .

Tyto aktivity a v návaznosti na to spolupráci se školami a dalšími
snažíme udržovat,

účastí

zkvalitňovat

vzdělávacími

institucemi se

a dále rozvíjet a rozšiřovat.

Reflektujeme potřeby a požadavky dětí a mládeže, pracovníků s mládeží, pedagogů a rodičů
a ve vzájemné spolupráci pomáháme zkvalitnit školní, studijní, pracovní a osobní život cílových
skupin.
Informace k nim doputují záživnou cestou jaksi
cestou ke kvalitnímu osobnímu a platnému

r 2. DOPLŇKOVÉ
Doplňkové

nákladů

služby

mimoděk,

občanskému

což se ukazuje býti stále

efektivnější

životu v českém a evropském prostoru.

SLUŽBY
zůstaly

stejné jako v

předchozích

letech,

většinou

zdarma

či

za úhradu režijních

poskytované: veřejný přístup na internet, černobílé kopírování formát A4 a A3,

laminování, kroužková vazba,

černobílý

a barevný tisk, scanování, výroba

r3. DALŠÍ PŘÍMÉ PRAVIDELNÉ INFORMAČNÍ ČINNOSTI - - - -

- --

Informační

podpora jednotlivých projektových

Důležitým

úkolem pracoviště je zajišťování informační podpory aktivit ostatních projektových

pracovišť

CPDM, o.p.s., a to formou rozesílky tiskových zpráv o akcích pro děti a mládež,

prostřednictvím

pracovišť

buttonů.

CPDM, o.p.s. a jejich akcí

tvorby a distribuce nepravidelného elektronického

informačního

bulletinu CPDM,

na facebookové stránce, administrací zpráv na jednotlivých webech CPDM, na výst avách a dalších
prezentačních

akcích .

IV. PŘEHLED NEPRAVIDELNÝCH INFORMAČNÍCH A NEFORMÁLNĚ VZDĚLÁVACÍCH
AKTIVIT ICM V ROCE 2021
Přehled

aktivit

včetně programů,

které

pracoviště

ICM organizovalo samo, anebo se na nich ICM

partnersky významně spolupodílelo.
DOUČOVÁNÍ
Doučování

a pomoc s on-line výukou patřily zejména první měsíce roku, kdy mnoho dětí stále

nemohlo docházet do školy {tj. zejména v lednu a únoru) mezi každodenní
V měsících od
dětí,

které

března

do

potřebovaly

června

doplnit

se situace pro školáky zlepšila,
učivo

jednou

týdně .

doučování.
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nicméně

činnosti pracoviště.

stále docházelo

Dohromady jsme

několik

napočítali 64 hodin

NÁVŠTĚVA STUDENTŮ SOŠE, COP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

V odpoledních
na hlubockém
jim

činnost

hodinách
domově

9.

června

2021

proběhla

návštěva

mládeže spolu se svým vychovatelem

CPDM, o.p.s., zejména

pracoviště

Jiřím

10

studentů

Hendrychem.

ubytovaných

Představili

jsme

ICM a pozvali jsme je na naše letní akce. S kolegyní

Ivou pak absolvovali workshop o nelátkových závislostech .
CIHELNA - VYSTUPOVAT
Vedoucí ICM Jan Čermák měl opět na starosti dramaturgii multižánrového hudebního festivalu
Cihelna - Vystupovat, které je v gesci
v Chlumu u

Křemže

pracoviště

v termínu 25 . a 26.

června

NZDM Bouda, jehož 16.

ročník úspěšně proběhl

2021. Více informací uvádíme níže u

projektů

NZDM Bouda.
SEMINÁŘ EURODESK

V rámci

sítě

evropské

informační sítě

pro mládež Eurodesk, jejíž jsme regionálním partnerem

a kterou na české národní úrovni zřizuje Dům zahraniční spolupráce MŠMT ČR, se lva
Sonnbergerová zúčastnila jednoho pražského setkání regionálních partnerů dne 10. září, ostatní
plánovaná setkání, včetně toho Česko-slovenského, byla bohužel opět kvůli Covid -19 zrušena
či částečně přesunuta

do on-line

prostředí.

Výsledkem této spolupráce jsou pro nás

přesto

zajímavá partnerství a

vědomosti

v oblastech

evropských příležitostí pro mládež, hodnotné věcné ceny do různých soutěží, které pro děti
v

průběhu

roku v rámci našich aktivit

připravujeme, příslib

plodné spolupráce i do dalších let

a zejména nezanedbatelná finanční podpora festivalu Cihelna - Vystupovat, soutěže ško
časopisů

a dvou adaptačních kurzů . Na každou z aktivit to bylo po 10.000,- Kč.
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LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN - „ PRÁZDNINY V POHYBU"
36

dětí

věku

ve

za záchranou

od 6 do 16 let se v termínu 1. - 15. srpna 2021 zažilo legendární cestu

Středozemě

coby

členové Společenstva

prstenu .

Na tradičním táboře v krásné přírodě nedaleko Rožmitálu na Šumavě, vzdáleni od civilizace,
zažívaly děti dobrodružství, pohyb, koupání, celotáborovou hru na motivy knih J.R.R. Tolkiena,
spaní ve stanech s podsadou, dobroty polní kuchyně, usínání s bubláním potoka za hlavou, večer
s kytarou u
poznávání

ohně . . .

přírody

zařazeny

Do programu tábora byly

a regionu a také splutí

části

tábornické a turistické dovednosti,

Vltavy na paddleboardech pro starší

účastníky.

Tábora se zúčastnilo také 6 dětí z dětského domova v Horní Plané, se kterým dlouhodobě
pravidelně

spolupracujeme. lva Sonnbergerová se zúčastnila celého tábora jako zdravotnice a Jan

Čermák se zapojil do příprav a jednou navštívil tábořiště s kytarou u večerního ohně . Průběh

tábora popisujeme

podrobněji

v kapitole Ostatní projekty CPDM, o.p.s.

ADAPTAČNÍ KURZY PRO SUPŠ SV . ANEŽKY ČK

2. září 2021 proběhl ve spolupráci s kolegy z NZDM Bouda adaptační den pro 48 studentů prvních
ročníků všech oborů středn í umělecké školy sv. Anežky v českém Krumlově . Studenti prožili

mnoho seznamovacích a

kooperačních

her,

dozvěděli

se o

činnosti

CPDM, o.p.s. a toho, co u nás

mohou využít.

11 . ROČNÍK J I HOČESKÉHO KRAJSKÉHO KOLA SOUŽE ŠKOLNÍCH NOVIN A ČASOPISŮ
V pátek 24.

září

2021 jsme

opět uspořádali

slavnostn í vyhlášení

soutěže

školních

-----A

časopisů

ve studentském klubu Kampa v areálu přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity vč . 1'~1~HV iJUd1~·1)

Budějovicích.
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V rámci doprovodného programu se účastníci v úvodu dozvěděli informace o Eurocentru, které
představila Kateřina

Dolejšová. Mimo jiné mluvila i o programu Erasmus+ . Druhým hostem byla

Pavlína Macounová z Eurodesku, jehož jsme regionálním partnerem o vlastní zkušenosti
s mezinárodními projekty. Následně na ni navázali Alena Mlčáková s Matějem Šolcem z CPDM,
kteří

ve své prezentaci především zdůraznili mediální projekty, které organizace přichystala na
měsíce.

podzimní

Jeden z nich - Médiakemp ve své přednášce zmínil i novinář Jakub Bartoš. Čtyřdenního programu
plného rozmanitých workshopů se zúčastnil před lety, takže mohl posluchačům předat, jakožto
přímý

účastník,

svou pozitivní zkušenost a akci

doporučit.

Mladý redaktor dále mluvil

o možnostech, jak mohou začínající novináři získat praxi (on sám první zkušenosti sbíral již v 16
letech) a obecně
Zpestřením

přišlo

přiblížil

práci regionálních redakcí.

programu bylo vystoupení kytaristy a

vyhlášení výsledků a předání

zpěváka

Davida Kozáka, po kterém již na

řadu

odměn.

Do soutěže se v letošním roce z důvodu nemožnosti plnohodnotně tvořit časopisy z důvodu
zavřených
časopisů,

škol

kvůli

což stále

protipandemickým

dělá

opatřením přihlásilo

z našeho kraje ten v soutěži

14

nejsilnější.

asi o deset

méně

redakcí, a to 16

Výsledky:

tasopisy a noviny vydávané žáky základních škol (I. stupeň)
1. Ámos (ZŠ a MŠ Borová Lada)
2. Oskárek (ZŠ O. Nedbala ČB)

tasopisy a noviny vydávané žáky základních škol {li. stupeň)

1. Tyláček (ZŠ J. K. Tyla Písek)
2. Plánské novinky (ZŠ Planá nad Lužnicí)
3. Kebule (ZŠ Dubné)

tasopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol

1. Vedneměsíčník (Biskupské gymnázium ČB)
2. GP Times (Gymnázium Písek)
3. Koule (VOŠ a SŠ české Budějovice)
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ADAPTAČNÍ KURZY PRO UČNĚ ZE SZŠ A SOU ČESKÝ KRUMLOV

Na dva t urnusy speciálních adaptačních kurzů si nás do Střelských Hoštic nedaleko Horažďovic
v Plzeňském kraji pozvali pedagogové ze SZŠ Český Krumlov, abychom pro všechny jejich učně
z 1. ročníků realizovali výchovně-naučný, ale i zábavný program. Ten byl zařazen také do evropské
kampaně

Time to move.

MŠMT v roce 2021 vypsalo zvláštní program Spolu po covidu, aby podpořilo zejména učňovskou
mládež v adaptaci na nové školní prostředí a kolektiv. Prváci totiž zažili něco pro Jme
nepředstavitelného -

poslední dva roky základní školy pro ně v klasické formě prakticky

neexistovaly.
První setkání proběhlo ve dnech 11. a 12. října pro obory kuchař-číšník a prodavač, následované
setkáním druhým v termínu 20. a 21. října pro obory truhlář, zedník a klempíř. Prvního se
zúčastnilo 11 chlapců a 11 děvčat, druhého pak 18 chlapců .

Pro

obě

skupiny se jednalo o program až na malé výjimky totožný.

Chtěli

jsme jim

předat

znalosti

a dovednosti z oblastí zdravého životního stylu, ekologie a také představit evropské příležitosti
pro mládež. Celým programem se táhla linie

akčních

16

kooperativních her.

například

Studenti tak

zažili výbuch

člena tvořili

sopky, v týmech z jednoho
vlastní bonbónovou
a

mnoho

dalšího.

přednášející
příjmu

buňku ,

seminářích

Na

kolegyně

mumii, vyrobili si

snažili se vyrobit létající vejce
jsme

přivítali

kyberbezpečnosti

hosty v tématech

potravy,

vlastnoručně stvořené

dva

a poruch

lva provedla workshop prevence

nelátkových závislostí. Účastníci se dozvěděli o projektu
Erasmus+, Domu
a

některé

v odborné
mnoho

zahraniční

z nich

vážně

přípravě .

spolupráce a platformě Eurodesk

zaujala zejména

příležitost

stáží

Z fondu Eurodesk si také mohli odnést

propagačních materiálů

i drobných

odměn,

což

hojně

činil i.

Vzhledem k tomu, že se

programů

pedagogové, otipovali jsme si
narychlo vzniklých
se

zapojit.

týmů

Nechyběl

účastnili

společně

u

také jejich

jednotlivců

i

schopnost spolupráce i míru ochoty
také

večerní

oheň

zpěvem

se

táborových písní za doprovodu kytary, ani ma lá procházka v
Pracovníci ICM
k jeho

společně

přírodě .

pozitivně

s pedagogy hodnotili programy velice

průběhu vyjad řovali

sami studenti.

se všem program zamlouval, i když

Přes počáteční nechuť

některým

se zalíbily spíše ty

a přínosně a stejně tak se

zapojovat se do

akčnější

některých

aktivit

a fyzičtější, jiní zase dávali

přednost klidnějším .

BURZA ŠKOL
Po

roční

přestávce
opět

v roce 2021
a 9.

tříd

způsobené

pandemií Covid se

vrátila oblíbená akce pro žáky 8.

základních škol, kterou

pořádala

MAS Blanský

les ve sportovní hale v českém Krumlově. Střední
školy,

učiliště

zaměstnavatelé

uchazečům

nabídnout
a

a

následných

tu

opět měli

možnost

portfolio

oborů

široké

vyhlídek

na

pracovní

uplatnění.

Organizace CPDM, o.p.s. u toho ani tentokrát nemohla
chybět .

Pro

příchozí

buttonů,

žáky jsme si

mnoho

z předchozích
v

Boudě

soutěž,

partneři

od nich

vyzvědět. Přesto

do soutěže věnovali ,

se

ročníků

Kurzu

výrobu vlastních

materiálů,

projekci

animovaného

filmu

a ve spolupráci s ostatními organizátory také
která byla tentokrát velice

účastníkům

odpovědi

připravili

propagačních

náročná,

protože

s ní Google nijak nepomohl, a tak m

poctivě obejít jednotlivé vystavovatele a f . ~~ory íJUdito/";;e;·
podařilo téměř všechny hodnotné ceny, které · ~ot i í
~·

rozdělit úspěšným výhercům .
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Kromě toho jsme se také zaměřili na pedagogy příchozích tříd, abychom mohli jejich školních
kolektivům

nabídnout

některé

projektové aktivity z nabité podzimní nabídky

pracovišť

ICM

a NZDM Bouda. U toho jsme vyzvídali, jak probíhá návrat k výuce po covidu, jaké byly negativní
dopady na psychiku žáků i učitelů, a že si zejména nikdo nepřeje návrat výuky distanční.
TVORBA BUTTONŮ A KNIŽNÍCH ZÁLOŽEK S PRVŇÁČKY NA ZŠ FANTOVA V KAPLICI
11. listopadu 2021 jsme navštívili dvě první třídy na ZŠ Fantova v Kaplici, kde si své buttonky
a záložky vlastnoručně vyrobilo 39 nadšených

I

SVĚT

MULTIKULTURNÍ

Po celý rok 2021

KOLEM NÁS A

opět

prvňáčků

DĚJINY

a jejich paní

20. STOLETÍ

celoročního

probíhaly aktivity

učitelky.

neformálně

vzdělávacího

projektu

„Multikulturní svět kolem nás a dějiny 20. století 2021".

V roce 2021
svět

proběhl

kolem nás a

program jsme

jubilejní 10.

dějiny

kvůli

ročník stěžejního úspěšného celoročního

20. století. Na oslavy to bohužel nevypadalo,

covidu museli zhustit do podzimních

projektu Multikulturní

neboť téměř

měsíců. Přesto

celý jarní

se realizované aktivity

velmi zdařily.
V letošním roce

proběhly

následující programy a aktivity:

VÝSTAVA ROMA RISING /DUBEN - ČERVENEC 2021
Od 19. 4. do 2. 7. 2021 byla v
umístěna

zdarma

v Horní Plané

výstava Roma rising, kterou nám pro tento

zapůjčilo

Muzeum romské kultury, státní

organizace .

Děti

k dispozici

informační

kteří

dětském domově

a pedagogové tak

měli

pro své studijní

panely a knihu o

účel

příspěvková

úspěšných

účely

Romech,

byli zachyceni na vystavených fotografiích .

VÝPRAVA K PAMÁTNÍKU LETY
V sobotu 18.

září

2021 jsme

uskutečnili

dlouho plánovanou

výpravu k památníku romského holocaustu v Letech nedaleko
jihočeského

Písku. Průvodci nám byli Viola Tokárová, režisérka

filmu Lety a Čeněk Růžička z Centra Romů a Sintů v Praze .
Tato aktivita byla připravovaná s tím, že se výjezdu zúčastní zejména děti z dětského domova
v Horní Plané, kterým jsme se slečnou Tokárovou dokument promítali v loňském roce. Osud tomu
ale chtěl bohužel tak, že se zúčastnit nemohly, a tak s námi jelo pouze 6 účastníků z Větřní
a českého Krumlova, většinou dětí, které se pravidelně účastní dětských táborů, které pro ně
připravuje

naše pracoviště NZDM Bouda . Pro děti z DD v H. Plané tak, doufejme, zopa

expedici v roce

příštím.
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V ranních hodinách jsme tedy vyrazili společně dodávkou na sraz s Čeňkem Růžičkou, který je
dlouholetým

aktivistou

koncentračního

usilovného snažení se dostavily
proběhnout

Zatím si

důstojné

za

a bojovníkem

ještě

tábora, na kterém byl

před dvěma

pietní

místo

památníku

za minulého režimu postaven

lety, kdy stát

vepřín

vepřín .

romského
Výsledky

odkoupil a jeho demolice by

měla

již v roce 2022 .

děti

mohly prohlédnout

částečně překrývajících

bývalý

současný neutěšený

půdorys

stav areálu plného

tábora, který byl ovšem

ještě

zemědělských b aráků

za války spálen z d ůvodu

epidemie tyfu .

To, jak samotný tábor vypadal, nahlédly
proběhl přesun

třeba

k místu

pohřebiště,

vzápětí

tedy spíše z fotografií, ovšem

kde je vystaven i samotný památník a mohly se tak podívat

do věrných kopií malých ubikací, ve kterých se tísnilo třeba 10 i 15 lidí a prohlédnout si také

model tábora . Každý z účastníků zapálil
ovšem

pravděpodobně

přesunuti

Děti

děti zpočátku

je to daleko více,

do vyhlazovacích

táborů

svíčku

za

nehledě

a procento

oběti,

jejichž oficiální

počet

je na

čísle

236,

na to, že po zrušení tábora byli jeho obyvatelé

přeživších

je tak mizivé.

se o problematiku velmi zajímaly a zahrnovaly pana Růžičku doplňuj ícími otázkami. V závěru

exkurze jsme se

přesunuli

na

hřbitov

v Mirovicích, kde byla

většina ,

zejména

dětských obětí

pochována před epidemií, za které následně vznikl hromadný hrob v blízkosti dnešního
památníku . Na hřbitově všechny zaujala například velká převaha příjmení Růžička, které je, jak
jsme se

dozvěděli, častým příjmením původních českých Romů .

Závěrem

bych

rád

zmínil

pozitivní

vyzneni

celé

exkurze .

Pan

Růžička

na děti , aby se dobře učily, nebály se studovat, chovaly se slušně a zlepšily tak obrázek .
orv éJUliitor. .
v očích majoritní společnosti. Zároveň by ale neměly zapomínat na své romství a měly b f.g3~něj
q
0

být náležitě hrdé, neboť Romové jsou pevnou součástí naší země již více než
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PROMÍTÁNÍ A BESEDY SE STANISLAVEM MOTLEM

Do dvou listopadových dní se podařilo zhustit původně plánované jarní i podzimní setkání
s filmařem, publicistou a novinářem Stanislavem Motlem. Promítání jeho filmů s besedami
na uvedená témata

proběhla

ve

středu

Besedy pro školní kolektivy byly

a čtvrtek 3. a 4. listopadu 2021.

uskutečněny čtyři,

z toho

tři proběhly

v

přednáškovém

sále

českokrumlovského

gymnázia a jedna tradičně v městské knihovně. Tam proběhl také středeční

večerní

veřejnost.

program pro

Prvním tématem byly osobní sbírky Adolfa Hitlera na českém území, nabyté většinou drancováním
či nákupy výrazně pod cenou . Film s názvem

nacistického

vůdce

pro

umění

11

Hitlerovy sochy v Čechách" zmapoval vášeň

a vzhledem k tomu, že ten

měl

v plánu z rakouského Lince, který od

nás není daleko, stvořit hlavní umělecké sídlo světa, pátral pan Motl a jeho kolegové úspěšně
například

ve Vyšším Brodě nebo na zámku Hluboká. Bohužel musely být některé sochy

ze zámeckého parku umístěny v depozitáři, neboť se po zveřejnění objevu stávalo, že k nim
neonacisté

přinášeli květiny.

V odpoledním bloku pak přišlo na řadu atraktivní téma českých legionářů a film Zlatý vlak
o carském pokladu, který se po válce ztratil a legiobanka byla obviněna z jeho krádeže . Že se
k nám nikdy nedostal, dokázalo důkladné pátrání bez pochybností, nicméně se dodnes objevují
spekulace o jeho zcizení. Téma československých legionářů na konci I. světové války jsme zvolili
v souvislosti s projektem

11

Legiovlak", který měl mít svou zastávku v Českých Budějovicích

v termínu 9. - 21. listopadu.
Ve čtvrtek byly opět prezentovány oba výše uvedené filmy, tentokrát v opačném pořadí.
Promítání a přednášek se dohromady v obou dnech zúčastnilo

183 studentů a žáků

z 1., 3. a 4. ročníků gymnázia a dvou 9. tříd ze ZŠ Za Nádražím a 9 pedagogů .
,_. .. --·-~

Ve středu večer jsme pro návštěvníky z řad veřejnosti vybrali film 11 Smutek Hugo Haase"
Osudové lásky. Ten se zabýval pestrým životním příběhem slavného herce, který byl nu
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židovskému původu před nacisty uprchnout do USA, a jeho manželky Bibi, jež mu byla důležitou
oporou až do konce jeho dní.

Zúčastnilo

se 26 osob.

Pan Motl všechny filmy doplnil podrobným
neboť

půlhodinového

formát

s pokračováním

filmu

některých příběhů

komentářem

nedovoluje

o svém pátrání, což bylo velmi

hlubší

Zároveň

pohled.

nás

přínosné,

seznámil

s otevřeným koncem .

BESEDA S OSOBNOSTÍ Z OBLASTI POROZUMĚNÍ MEZI NÁRODY

18. 11. 2021 k nám zavítal bývalý ministr kultury
ČR, mluvčí české biskupské konference či ředitel
ústavu pro studium totalitních
honorární
či člen
._.,1

T1..C11'J5\!J,l1l <MNÁS

~lll'JOl•ZOSl'A.ffl20ll

konzul

režimů

a

Lichtenštejnského

současný

knížectví

rady vlády pro lidská práva, pan Daniel

Herman.
V dopoledních hodinách jsme
českokrumlovské

přednáška
vpodvečer
účastníků

pro

navštívili

kde

proběhla

třetích

ročníků,

gymnaz1um,
studentů

32

potom do NZDM Bouda našlo cestu 12

z řad

veřejnosti.

Hlavním tématem byly
Herman brilantním
dějiny

společně

Česko-německé

způsobem

a na zajímavých

vztahy. Pan

shrnul evropské

příkladech

sledoval cestu

od starověkého Říma přes Svatou říši římskou
národa

německého

až po navazující evropské

sjednocující celky jako
společenství

Evropské

hospodářské

a Evropskou unii.

Zdůraznil potřebu

posuzovat člověka na základě jeho skutků a nikoli z důvodu národnosti

či etnicity. Z Československa bylo totiž v poválečné době odsunuto na 3 miliony německy

mluvících

občanů

bez ohledu na jejich

provinění

a spolupráci s nacistickým režimem. Paradoxem

bylo například odsunutí německy mluvících Židů, kteří přežili holocaust.
Kromě

jiného pan Herman

představil

konzulátu v

Brně

dějinách

česko-1 ichte nštej nských

vztahů.

a pojednal také o

Zajímavá byla pro účastníky

aktuální

situace

vyvlastněných

majetků

ohledně

lichtenštejnských

v naší zemi. Uklidnil také

návštěvníky

v tom, že zámky jako

Lednice či Valtice nikdo z české
republiky odvézt nedokáže, což se
týká ve vztahu nás
dřívějších

Jihočechů

i

majetků

své

působení

na

nově

vzniklém lichtenštejnském honorárním

schwarzenberského rodu, naopak by to mohlo znamenat nové investiční příležitosti. Nicméně ani
u jednoho ze

sporů

to není na

pořadu

dne.

V diskuzi zejména se studenty ocenil pan Herman jejich znalosti a dobrou startovní pozici
účastníci

pro orientaci v problematice,
Hermana a v neposlední

řadě

zase ocenili perfektní erudovaný rétorický výkon pana
nesmírně

je nutno dodat, že setkání bylo

obohacující také

pro pedagogy a pořadatele.
ŽIVÁ KNIHOVNA S CIZINCI ŽIJÍCÍMI V ČR
V úterý

23.

uskutečnili

listopadu

2021

jsme

dlouho plánovanou a z roku

2020 odkládanou akci, kterou jsme
připravovali

ve

spolupráci

s českobudějovickým

Centrem

na podporu integrace

cizinců.

Nesla

název Živá knihovna s cizinci žijícími
v ČR a odehrála se v nízkoprahovém
zařízení

NZDM Bouda.

Naši hosté byli nakonec

tři

- Maksim

z Běloruska, Fawaz ze Sýrie a Svitlana
z Ukrajiny.
různých koutů

Usadili jsme je do

tří

v Boudě, kde měli svá stanoviště opatřena vlajkou a na která si připravili to,

co s sebou

přivezli.

Občerstvení

také

tradiční boršč či

Ocenili jsme zejména

přivezly

laskavé

kolegyně

pirožky nebo arabskou baklavu.

z integračního centra.

Fawaz pochází z Palmýry, kde jsou významné antické památky UNESCO, ve velké
teroristy Islámského státu . Vzal tedy svou rodinu do Evropy, a jelikož

měli

míře zničené

doma hotel a restauraci,

navázal i zde na toto podnikání a v Krumlově dělá již sedm let vynikající kebab. Ukrajinka Svitlana
se se svým

českým

manželem setkala

práci v Rusku a na naši akci s sebou
svou

osmiměsíční

roztomilou

při

přivezli

i

dcerku.

Maksim z Běloruska přišel do Česka věnovat
se

hudbě,

a protože jeho láskou je opera,

zpívá ve sboru

Jihočeského

divadla a jeho

krásný tenor zazněl několikrát i v průběhu
našeho programu.
Dopoledne
ročníku

dorazilo 20 studentů
českokrumlovského

třetího

gymnázia,

představili

jsme se jim my, kolegyně
z integračního centra i samotní hosté, poslechli jsme si hymny a studenti se rozsadili
u jednotlivých hostů, kde se vyptávali na jejich zajímavé životní osudy, národní tradice, rozy.J'„-r--~
mezi kulturami i na to, co sem hosty

přivedlo.
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Ve 12 hodin na ně navázali žáci 9. třídy ze ZŠ Linecká, těch bylo 15 a po počátečním ostychu se
také za pomoci organizátorů do diskuzí zapojili, rádi ochutnali bohaté občerstvení a učili se
například
Měli

psát svá jména arabsky
rovněž

jsme

či

naplánovaný

v azbuce a také luštili malou
odpolední

program

pro

křížovku.
veřejnost,

odpoledne

od

tří

do šesti hodin, ovšem stále jsme netušili, jak s návštěvností zamává zhoršující se epidemiologická
situace. Naše obavy se do jisté míry potvrdily a dorazilo pouze šest

návštěvníků. Nevěsili

jsme

ovšem hlavu a i odpolední program jsme strávili s těmito účastníky a našimi hosty v družném
hovoru při výborných ochutnávkách, tradiční hudbě jednotlivých národů a mnoha zajímavých
informacích.
I přes nižší návštěvu z řad veřejnosti jsme hodnotili celou akci velmi pozitivně a byli rádi
za příjemnou spolupráci s integračním centrem, které pro své klienty pořádá mnoho dalších velmi
přínosných

akcí, jako jsou kurzy jazykové i sociokulturní a věříme také, že ani s našimi hosty jsme

se neviděli naposledy. Například pan Maksim by se jistě vyjímal v programu multižánrového
festivalu Cihelna - Vystupovat s operním repertoárem za doprovodu klavíru . Všichni hosté
i návštěvníci byli skvělí, chápaví a celkově akce vyzněla velmi pozitivně a příznivě.
ČÍNA A JAPONSKO

Ve druhém roce po sobě se podařilo uspořádat přednášku s workshopem na téma čínsk'
a japonského písma a ukázek kaligrafie. Program proběhl na SUPŠ sv. Anežky v Českém Kr

.$·~

v pondělí 29. listopadu 2021.

~

c:i
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Programu, který obsáhl tři vyučovací školní hodiny, se zúčastnilo dohromady třináct studentů
2. ročníku oborů Design knihy a papíru a Užitá malba. Našimi lektory byli opět Kateřina Dědková,
jednatelka jazykové školy Akai Kiku a Mgr. Dušan Andrš, PhD., z katedry sinologie Univerzity
Karlovy v Praze.
První

částí

před

naším

věků

upravovala pro své

tak

byla velice zajímavá
letopočtem

představu

přednáška

o vývoji

čínského

písma od

prapočátků

až po moderní dobu, i o tom jak japonština toto písmo
potřeby . Měli

jsme možnost prohlédnout si

ve 2. tisíciletí

přejala

přinesené

průběhu

av

knihy a

udělat

si

o historických i moderních druzích vazeb .
části

Ve druhé

dostali studenti originální

japonský papír, tuš
kaligrafickou
v

čínštině

voda,

technikou
měsíc,

pojmy.

jednotlivých

zkoušeli

je

do jednoho

například vystačíme

zatímco

výraz

z původních

pro

plný
znaků

šesti

zima,
běžně

skládání

čtvercového

útvaru a dodržování pořadí tahů. Pro
jedna si

psát

oheň,

slunce a jiné

Zajímavostí

znaků

tradiční

a

znaky pro slova jako je

země,

užívané

štětce

i

číslovku

s jedním tahem,
nos je

složen

a vyžaduje

36

přesných tahů .
Celkově

jsme hodnotili

společně

s pedagogy

a studenty program jako velmi zajímavý,
přínosný

a

kromě

skutečně kulturně
člověk,

vědomostmi

hlediska

obohacující, neboť každý

který takovýto program absolvuje,

bude v budoucnu
nabytými

praktického

při

setkání s některými

vždy vnímavějším a pozornějším .

WORKSHOP S KNIHAMI POHRÁTKY A DALŠÍMI
V pátek 17. 12.

proběhla

poslední akce projektu v roce 2021. Jednalo se o workshop s knihou

Pohrátky a dalšími z dílny autorky Pavly Soletky Krátké, se kterou jsme navštívili ZŠ ve Chvalšinách .
Dvou programů se dohromady zúčastnilo 23 dětí a 4 pedagogické pracovnice z 1. - 4. tříd .
Hýbali jsme se, cvičili, zpívali, povídali si o vzniku knihy i o různých jazycích a zemích, ve kterých se
jimi mluví. Děti odpovídaly na otázku, na co se těší v čase adventním a vyzkoušely si několik
hudebních

nástrojů .

Poslechly si také úryvky z některých knížek.

24

[ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Třetím

rokem

jsme

pokračovali

také

v projektu,

který

a psychické zdraví, zahrnuje pohybové aktivity a má za cíl
roce se podařilo realizovat

většinu

propojuje

podpořit

důraz

na

fyzické

návrat k přírodě. V letošním

aktivit, i když za cenu o něco nižší návštěvnosti.

WORKSHOPY PREVENCE NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
Oblíbeného a důležitého tématu se pro tento rok ujala kolegyně lva a tak jsme měli možnost
nabídnout zejména školním kolektivům tyto preventivní programy týkající se zej ména závislostí
na telefonech, hrách, gamblingu a dalších ve větší míře a podle jejich možností a potřeb. Děti se
v tomto workshopu

aktivně účastní

diskuze o podobách nelátkových závislostí a sami ve skupinách

pro ostatní zpracovávají informace o jednotlivých poruchách .

Tyto workshopy proběhly 27. 4. na ZŠ Kaplická ČK, 9. 6. v NZDM Bouda ČK pro SOŠ Hluboká, 21. 6.
v DD H. Planá, 28. 6. v NZDM Bouda pro ZŠ TGM ČK, S. 10. v ZŠ Pelhřimov a 9. 10. v DD Humpolec
dohromady pro 92 žáků a studentů a 10 pedagogických pracovníků.
WORKSHOPY O BEZPEČNÉM ON - LINE CHOVÁNÍ A PREVENCE KYBERŠIKANY
I v letošním roce jsme se
prostoru

obecně .

Hodina H a
Děti

věnovali důležitému

tématu

bezpečnosti

kolegyně

z asociace AICM Eva

se na názorných

Havlíčková .

příkladech dozvěděly

o rizicích

zveřejňování

a v diskuzi se zamyslely nad tím, jak choulostivá data na sebe v
cizím lidem,

na sociálních sítích a v on-line

Realizace se ujala naše externí spolupracovnice z pelhřimovské organizace

třebaže v osobním

kontaktu by

bez mrknutí oka pr. .

něco takového v životě neudělaly.

i§'~
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-.:

g.
25

-----

osobních informací on-line
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Zejména rodiče, ale pokud možno i pedagogové, by si měli dávat velký pozor na to, jaké sítě dítě
využívá, zda už vůbec dosáhlo věku, kdy tak činit smí, být poučeno o tom, co rozhodně nedělat
a jak svůj profil zabezpečit a vědět také o tom, že účet, který jim je dítě ochotné ukázat, může být
jen jeden z mnoha.
Workshopy byly provedeny 3. S. na ZŠ Kaplická ČK, 11. 10. a 20. 10. v ŠvP Střelské Hoštice pro SZŠ
ČK dohromady pro 53 žáků a studentů a 8 pedagogických pracovníků .

WORKSHOPY O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ S TVORBOU KRABIČKOVÝCH SVAČINEK
Oblíbený workshop s tvorbou zdravých svačinek jsme podle plánu provedli dvakrát. Klade si za cíl
ukázat dětem, že i zdravé potraviny mohou dobře chutnat a zprostředkovaně by měl přimět
i rodiče k zamyšlení, zda dávat dětem pouze peníze na nákup podle jejich uvážení nebo zda by
nebylo i zajímavou domácí aktivitou alespoň občas si takovou svačinu společně připravit.
Suroviny jsme si

tradičně

přičemž těstoviny

a vejce jsme

S dětmi jsme si na

začátku hodně

nakoupili den
přivezli

již

předtím,
uvařené .

povídali: o tom, co

a zda vůbec snídají, co mají rády, co jim nechutná, jak
často

si dávají brambůrky, coca-colu nebo energetické
poučeny

nápoje. Byly
jídelníček

výjimečně

skládat, co si dát jen

naopak na stole
Potom se

o tom, z čeho se má správný

děti

jako vždy

vyráběly vajíčkovou

zeleninový a
hádaly se,

a co by

každodenně nemělo chybět.
rozdělily

čtyř

do

skupin, které

a tvarohovou pomazánku s mrkví,

těstovinový

rozdělovaly

salát.

Děti

krájely, strouhaly,

si úkoly, vážily,

a výsledkem byla krásná tabule
a chutnými pokrmy, které by

odměřovaly

tvořená

jistě

zdravými

rády jedly

třeba

každý den.
Na

závěr

účastník

každý

sladkých
víno,

jsme

ještě připravili

podle chuti

špízů. Někdo

odvážnější

přidali

ovoce, ze kterého si

vytvořil

jeden nebo více

preferoval banán, jiný hroznové

se pustili do ananasu, jiní k tomu

také jablka a hrušky.

Workshopy jsme uskutečnili 26. S. v DD H. Planá a 9. 6. v NZDM Bouda pro ZŠ Kaplická dohromady
pro 31

žáků

a 6 pedagogů.

WORKSHOPY PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY
Tyto programy pro nás

pravidelně

realizuje náš externí spolupracovník a kolega z asociace AICM

Jiří Gabriel Kučera z prachatické organizace KreBul, o.p.s. Účastníkům vykládal o vývoji ideál -

krásy v

průběhu věků, ukazoval složení zdravého talíře, představil BMI index, doporučil k .!ti~ ~\t";r·ri' iilldito,4~.:

v případě problémů obrátit a jaké existují na tato témata pořady a webové stránky. D
kladen na sebeúctu a možnost udělat ze svých nedostatků přednosti.
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V druhé části programu si účastníci rozebrali pracovní listy a sami se pokusili vypracovat a svým
kolegům přednést

informace o anorexii, bulimii, přejídání a dalších poruchách.

Workshopy byly provedeny 7. 6. v DD H. Planá, 14. 6. v ZŠ Omlenická v Kaplici a dvakrát pro SZŠ ČK
ve Střelských Hošticích v termínech 12. a 21. 10. dohromady pro 72 žáků a studentů a 11
pedagogických pracovníků .
WORKSHOP PADDLEBOARDINGU
Ve středu 4. srpna 2021 se odehrál třetí ročník této akce. V odpoledních hodinách jsme spolu
s instruktorem Martinem Milotou z Paddleboard GURU a jeho kolegyní Miladou přivítali děti
z našeho příměstského tábora a zájemce z řad veřejnosti v celkovém počtu nejen 15 dětí, ale
i dalších S dospělých zaměstnanců CPDM, o.p.s., kteří si zajímavý zážitek nechtěli nechat ujít.
Společně

s dětmi jsme postupně „vyfasovali" záchranné vesty a pádla upravená podle individuální

výšky. Poté jsme se přesunuli na suchou přípravu, kde si všichni vyslechli úvodní inst ruktáž
a bezpečnostní pokyny. Po nich již nezbývalo nic jiného, než vydat se na vodu, nejdříve v kleče
a po prvotním nabytí stability i ve stoje.
Ve chvíli, kdy začal instruktor dětem předvádět různé cviky a triky, které by si mohly vyzkoušet,
dočkali
Děti

jsme se prvních pádů do vody, kterým se nevyhnuli ani členové týmu vedoucích .

se pod dohledem zkušených instruktorů dále zdokonalovaly v jednotlivých finesách ovládání

pádla i stability vlastního

těla .

Zahrály si

společně

z „plata" a také si trochu zazávodily.
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s míčem, zkusily na paddleboardy naskakovat

IDOMA NA ZEMI
Zbrusu nový projekt s environmentální tématikou si připravila pracovnice /CM lva Sonnbergerová.
Při

realizaci aktivit jsme se setkali s velkou odezvou a poptávku nestihli dokonale uspokojit. Proto

plánujeme v pokračování projektu nabídku posílit. V prvním ročníku projektu v roce 2021 proběhly
následující aktivity:
LES
Děti

se prostřednictvím interaktivních prvků a fyzických

ukázek dozvěděly, proč jsou pro nás lesy tak důležité,
užitečné,

k čemu všemu les využíváme a proč bychom jej měli

chránit.
Nejprve se
u nás

děti dozvěděly,

mohou

jednotlivých

co to

les je a jaké typy

najít. Pomocí názorné

stromů, keřů

a rostlin se

roste v lese a jakou skladbu
Dalším pokusem

vlastně

stromů

děti rozdělené

lesů

ukázky větviček

děti dozvěděly,

co vše

mají naše lesy.

do

tří

skupin zkoumaly, jak

les zadržuje vodu . V jedné láhvi byly kameny, v druhé lesní
půda

a ve třet í mech . Po nalití stejného množství vody

pozorovaly, který materiál zadrží nejvíce vody.
Děti

si na vlastní oči prohlédly chodbičky, které v kůře dělá

lýkožrout smrkový a tím

postupně

zahubí celý strom . Díky mikroskopu si moh ly prohlédnout

i samotného lýkožrouta .
Pomocí obrázků se děti dozvěděly, jaké houby, zvířata a rostliny mohou ještě v lese zahlédnout.
Jak se mají v lese chovat, aby

něco viděly .

Na

závěr

si

děti

obkreslily pastelem na pap ír strukturu

kůry stromů.

Programy proběhly S. S. na ZŠ Omlenická v Kaplici, 2. 6. na ZŠ Kaplická v ČK, 16. 6 . a 17. 6 . na ZŠ
Plešivec v ČK a 4. 10. na ZŠ Pelhřimov dohromady pro 109 dětí a 22 pedagogických pracovníků .
VODA
Obyčejná

si to

voda, kterou ovšem, aniž bychom

uvědomovali ,

potřebujeme

z nás každý den. A co více?

každý

Potřebujeme

ji

k veškerému životu jak našemu, tak tomu
kolem nás.
Děti

vod u zkou maly ze všech

směrů .

~~·

možnost ochutnat a prohlédnout

IS

natočenou

z kohoutku . Prohlédly

"' ich

ff!-

si vodu z kaluže, rybníka i potoka a hledaly v ní pomocí lup a mikroskopu známky života.
Dozvěděly

se informace o tom, kde všude v přírodě vodu můžeme nalézt a také jak se tvoří mraky

a déšť. Prostřednictvím pokusu si děti rozděleny do třech skupin vyzkoušely takový mrak vytvořit .
Děti

jmenovaly a též si na obrázcích mohly prohlédnout

v potocích,
můžeme

řekách,

rybnících, jezerech, vodních nádržích,

živočichy

mořích

přímo

a rostliny, které

a oceánech,

či

v jejich okolí,

zahlédnout. Dále se dozvěděly informace o tom, jak funguje čistička odpadních vod.

Prostřednictvím

pomocí písku,

dalšího pokusu si vyzkoušely filtraci vody z kaluže tak, jak funguje v

kamenů

přírodě

a místo mechu a půdy použily vatu .

Programy proběh l y S. S. na ZŠ Omlenická v Kaplici, 1. 6. na ZŠ Kaplická v ČK, 15. 6. v DD H. Planá
a 9. 11. na MŠ Za Soudem v ČK dohromady pro 90 dětí a 14 pedagogických pracovníků.
ZVÍŘATA

Děti

se dozvěděly, jaká zvířata můžeme potkat v lese, ve vodě nebo na louce. Lektorka lva jim

představila zvířata ,

která se vyskytují

především

v našem okolí a regionu. V interaktivním

workshopu se děti dozvěděly, jaká zvířata mohou potkata zahlédnout ve svém okolí. Která zvířata
jsou vzácná,

chráněná ,

nebo dokonce ohrožená.

Povídali jsme si, kde jaké zvíře žije, čím se živí, jak přicház í na svět atd. Na workshopech, které se
uskutečnily

venku, si

děti

vyzkoušely odlití stop

chroustíků , vodoměrek, brouků ,

zvířat,

pozorování života ve

vodě,

na louce

(např.

hmyzu).

Zahrály si hru na ptá č ky a dověděly se, jak zvířatům pomáhat v jednotlivých ročních obdobích, jak
je chránit a jak se pohybovat v přírodě , aby nějaké zvíře zahlédly a mohly je pozorovat.
Workshop

na

téma

„ Zvířata "

absolvovalo
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a Humpolci a děti ze ZŠ Omlenická v Kaplici.
Celkem workshopy absolvovalo 29 dět í a 7 pedagogů.

29

dětí

z Dětského

domova

v Horní

Plané

KAM CO PATŘÍ

Tento neformálně vzdělávací program je zaměřen na důležité téma třídění odpadů, spojené
s názornými, hravou formou podanými informacemi o materiálech, ze kterých je možné
ekologicky

produkty

vyrábět.

Workshop

s neodpovědným chováním k přírodním

děti

zdrojům

zábavně

informuje

o

rizicích

spojených

a možných dopadech takového jednání. Klade

také důraz na další nevytváření zejména plastových odpadů.
Děti

na vlastní oči viděly, kolik je odpadu, když se netřídí a vhazuje se do jednoho kontejneru . Jaké

až fatální následky může mít pro zvířata to, že se odpadky povalují venku, ve vodě, či kdekoliv
jinde v

přírodě.

Poté se

dozvěděly,

jak

správně

podle

zvuků,

hmatu a

třeba

pomocí magnetu odpadky od sebe

rozpoznat. Na vlastní kůži, prostřednictvím hry si vyzkoušely třídit vymytý „cvičný" odpad do osmi
jednotlivých kontejnerů. Závěrem workshopu jsme děti upozornili, že odpadový materiál lze
použít také pro realizaci mnoha nových nápadů. Lze ho použít například na výtvarné tvoření a
ukázali jsme si, co lze z odpadků vyrobit, aby mohly sloužit dál a dělaly radost.
V rámci projektu se uskutečnil workshop 3x v Dětském domově v Horní Plané, dále na ZŠ
Pelhřimov, Komenského 1326 a v MŠ Tavírna v Českém Krumlově.

Celkem se workshopu zúčastnilo 48 dětí, 8 pedagogů a 2 praktikantky ze Střední zdravot
školy v českém Krumlově - obor „Sociální práce".
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UKLIĎME ČESKO

V pondělí 18. října jsme se s klienty Střediska výchovné péče Spirála sešli ve 14:30 hodin
na Špičáku v rámci akce „ Ukliďme svět, ukliďme Česko ". Zde jsme si rozdali rukavice a pytle
na odpadky, které nám poskytl Městský úřad Český Krumlov - Odbor životního prostředí a vydali
jsme se pěšky na lov odpadků . Ze Špičáku jsme šli nahoru směr Vyšný, kde jsme před kolejemi
uhnuli vlevo za garážemi a

„Berkáčem "

sešli

dolů

ke Gymnáziu, a odtud jsme se vraceli

zpět

do areálu CPDM, o.p.s. Fialkovou ulicí.
Musíme velmi pochválit všechny účastníky této akce, neb za dvě hodiny sesbírali neskutečné
množství odpadu, které jsme našli, a na třech sběrných místech zanechali. Velké díky patří
i pracovníkům SVP Spirála, kteří se do této akce zapojili s námi. Po odvedené práci všechny
účastníky čekala

zasloužená odměna v podobě opékání buřtů na zahradě CPDM . Vzhledem

k nádhernému podzimnímu počasí byla tato závěrečná tečka za akcí téměř dokonalá. Odpad
odvezly služby města český Krumlov tam, kam odpad patří (na skládku). Akce se zúčastnilo S dětí
a4

dospělí.

TVOŘENÍ Z ODPADU
Děti

si mohly prohlédnout zlomek věcí, které se dají vyrobit z běžného, ale čistého odpadu . Samy

si zkusily vyrobit

kasičky

z kelímků od jogurtů .

Děti i paní učitelky byly moc šikovné a tak si děti v příjemné atmosféře ze třídy Želviček i děti

z Rybiček vyrobily nádherné kasičky . Každé z dětí si svou kasičku mohlo odnést domů .
Poslední realizované aktivity v rámci pilotního projektu „Doma na Zemi " se zúčastnilo 38 dětí
z mateřské školy Za Soudem v Českém Krumlově, 4 pedagogové a praktikantka Šárka Moravcová,
studentka JU .
PREZENTACE A VÝSTAVY
V roce 2021 jsme se zúčastnili pouze českokrumlovské burzy škol, o které je již zpráva výše.
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1

ASOCIACE PRO PODPORU

INFORMAČNÍCH

CENTER PRO MLÁDEŽ

v ČR

(AICM

ČR)

READY FOR LIFE

I v roce 2021
příležitostí

pokračoval

v roce 2020 zahájený mezinárodní projekt Erasmus+ KA2 Mapa

pro mládež a pracovníky s mládeží v neformálním

vzdělávání

- Ready for life,

do kterého jsme se v rámci Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České
republice zapojili k jeho iniciátorům ze Slovenska, našim milým kolegům ze Združenie
informačných

Většina

a poradenských centier v SR.

setkání v

věci, překlady,

průběhu

roku

proběhla

on-line v

průměru

jednou

měsíčně, řešili

jsme technické

obsah stránek readyforlife.tips a propagaci. Podařilo se také jedno osobní setkání,

které jsme měli tu čest v českém Krumlově uspořádat právě my v termínu 15. - 17. června 2021 .
Kromě

slovenských kolegů dorazili také naši kolegové z AICM z informačních center v Brně,

Lomnici nad Popelkou,
Kromě

Pelhřimově, Prostějově

a Prachaticích.

oficiálního programu, kde jsme řešili novinky v průběhu projektu a vyslechli

i další zajímavé příspěvky ostatních účastníků jsme našim hostům zařídili zajímavý kulturní
program s návštěvou krumlovských klášterů.
ÚČAST PRACOVNÍKŮ ICM NA DALŠÍCH AKTIVITÁCH CPDM A MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Jan Čermák - člen kulturní komise města český Krumlov a hodnocení podaných projektů
v rámci této komise

dramaturgie festivalu Cihelna Vystupovat pořádaného pracovištěm NZDM Bouda ve
dnech 25. a 26. 6.2021
PRAKTIKANTI V ICM V ROCE 2021
Nejen na pracovišti ICM, ale

postupně

na všech projektových pracovištích CPDM, o.p.s., trávila od

října 2021 každou středu vždy dvojice studentů třetího ročníku oboru Sociální činnost ze SZŠ Český

Krumlov. Střídali se po třech týdnech . Dále praxi na našich pracovištích od října vykonávala
Michaela Šrenková, studentka JU, Zdravotně sociální fakulty, obor sociální práce. N ěkterých aktivit
se také zúčastnila v rámci své nepovinné praxe studentka Pedagogické fakulty JU, Šárka
Moravcová .
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU (TÝM ICM)
Jan Čermák - vedoucí Informačního centra pro mládež (pracovní úvazek 1,0)
lva Sonnbergerová - informační pracovník ICM (pracovní úvazek (0,75)
Mgr. Vlastimil Kopeček - poradenská činnost v ICM (pracovní úvazek 0,1 )
Dagmar Pekařová - účetnictví, ekonomika, finance (pracovní úvazek 0,15)

SPOLUPRACOVNÍCI NA JEDNOTLIVÝCH PROJEKTECH
Stanislav Motl, Zdeňka Kasslová, Jaroslava Lč:iblová, Pavel Heller, Mgr. Iveta Urbanová, Kristýna
Sobolová, Matěj Šolc, Jiří Gabriel Kučera , Václav Votruba, Jiří Řeháček, Ondřej Kotyza, Lukáš Valeš,

Štěpán Kabeš, Martin Kovář, Leona Hradecká, Petra Hořejšová, Jitka Kubíčková, Natálie Jelenová,
Natálie Strouhalová, Martin Kovář, Petr Znoj, Kateřina Dolejšová, Pavlína Macounová, Mgr. Martin
Nechvíle, Kateřina Dědková, Mgr. Dušan Andrš PhD., Eva Havlíčková, Viola Tokárová, Čeněk
Růžička, Mgr. Daniel Herman, Fawaz Asaad, Maksim Maksimovič, Svitlana švec, Radka Krygarová,

Michaela Cipínová, David Kolouch, Šimon Sedlák, Šárka Moravcová, Luu Thi My Linh, Lili Luu, Karel
Hájek, Martin Milota, Eliška Marianová, Michaela Přibylová, Mgr. Monika Hejnová, Mgr. Milan
Konrád.
PODPORA PROJEKTU INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ
Informační centrum pro mládež český Krumlov bylo v roce 2021 finančně podpořeno těmito

subjekty:
Město český Krumlov

•
•
•

J i hočeský

•

Eurodesk Česká republika

•
•

Město

kraj

MŠMT ČR

Vyšší Brod

SZŠ a SOU Český Krumlov
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O jejich podpoře jsme informovali veřejnost prostřednictvím webových stránek CPDM, o.p.s.,
Facebooku ICM Český Krumlov, při jednotlivých akcích jsme ú častn íky ústně informovali
a viditelně umisťovali informaci o podpoře na cedulích s informacemi o projektech . Dále se
v prostorách ICM nachází loga našich donátorů . Jejich loga jsou také uvedena na powerpointových
prezentacích .
Všichni výše

zmínění

též budou uvedeni ve všech

závěrečných

zprávách, včetně loga.

V. STATISTIKY UŽIVATELŮ INFORMAČNÍCH, PORADENSKÝCH A VZDĚLÁVACÍCH
SLUŽEB ICM ČESKÝ KRUMLOV ZA ROK 2021

V tomto období bylo uživatelům služeb ICM ČK poskytnuto osobně , prostřednictvím webových
stránek,

seminářů,

besed,

workshopů , kurzů ,

po telefonu, mailem, bulletinem CPDM, o.p.s. a přes

facebook ICM celkem 124.415 informací a informačn ích služeb

(úkonů) .

Tab.1: Statistika uživatelů jednotlivých druhů služeb ICM český Krum lov v roce 2021

Počet uži vatelů

Druh služby

Přístup

na internet a využití PC
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Zodpovězené

emailové dotazy

243

Zodpovězené

t elefonické dotazy

120

Zodpovězené

osobní dotazy

159

Kopírování I tisk I skenování
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Akce ICM -

semináře ,

besedy, workshopy, tábory

Rozesílka elekt ronických informací

Webové unikátní přístupy (+facebook)

VI. DALŠÍ INFORMACE

ROZSAH PROVOZU ICM V ROCE 2021

1.046

2.483

120.298

PROJEKTOVÉ PRACOVIŠTĚ NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NZDM BOUDA
začátek

Vzhledem k probíhající pandemii COVID-19 byl
roku 2021 pro NZDM
nařízení razantně

ze

nestandardní. Jednotlivá vládní

zasahovala do celého chodu našeho
zařízení,

nízkoprahového
poskytování

opět

služeb.

získaných

kdy

V tomto

zkušeností

se

bylo
roce

nutné
jsme

omezit
vycházeli

zvládáním

pandemie

z předešlého roku . Museli jsme tak zajistit dostatek
hygienických

prostředků

(desinfekce, hygienické rukavice

apod.) a opět pozměnit pravidla pro vst up do prostor
NZDM Bouda s povinným nošením roušek.
Tato

skutečnost

jsme museli

také

několikrát

opět časově

zasáhla do

animovaného filmu, festival Jeden
předchozímu

Oproti

a tak se nám

původně

plánovaných nepravidelných aktivit, které
děti,

posunout na letní nebo podzimní období (projekt Sochy a
Svět).
opatření

roku (2020), nebyla vládní

podařilo plně

Kurz

zrealizovat

tradiční

v

průběhu

letních

měsíců

tolik razantní,

letní pobytové projekty (letní tábor pro

větřínské

děti

a projekt

Přeshraniční

spolupráce mládeže).

Zbytek roku 2021 (podzim a zima) už probíhal dle standardních plánů NZDM Bouda, bez žádných
velkých

změn . Podařilo

se nám tak

úspěšně

zrealizovat naše klasické projekty (Výtvarný podzim,

Kurz animovaného filmu a Média kemp) v celém rozsahu.
Rok 2021 nebyl pro NZDM jednoduchý. Museli jsme reagovat na
změny

ve vládních

Povedlo se nám
pauze

nařízeních,

opět

zapříčiněné

avšak i v této omezené

míře

nově

vzniklé situace a

považujeme rok 2021 za

časté

úspěšný .

obnovit pravidelné a nepravidelné aktivity a navázat tak po cca dvouleté

koronavirovou krizí na standardní chod NZDM Bouda.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NZDM BOUDA

POSLÁNÍ NZDM BOUDA (VEŘEJNÝ ZÁVAZEK)

Posláním NZDM Bouda je poskytovat pomoc, podporu, bezpečný prostor mladým lidem od 6 do
26 let z Českého Krumlova a okolí, kteří zažívají kritické období dospívání a pozitivně ovlivňovat
jejich životní styl.
Nízkoprahové zařízení je registrovanou službou sociální prevence. Služby a aktivity jsou určené
mládeži ve věku 6 až 26, která je ohrožena sociálním vyloučením. Svou či n ností a nabídkou
a aktivit poskytuje svým

uživatelům podporu žít běžný život vrstevníků.
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Naše činnosti uživatele učí pracovat s riziky tak, aby se je naučili zvládat. Služba obsahuje
výchovné,
a pomoc

vzdělávací

při

a aktivizační

činnosti, zprostředkování

kontaktu se

společenským prostředím

prosazování svých práv a zájmů.

KAPACITA SLUŽBY
Kapacita ambulantní formy poskytování:
počet klientů

- 45 (jedná se o okamžitou kapacitu služby)

Kapacita terénní formy poskytování:
počet klientů

- 20 (jedná se o okamžitou kapacitu služby)

CÍLOVÁ SKUPINA NZDM BOUDA
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let žijící v Českém Krumlově a okolí, kteří:

9-

se ocitají v ohrožení vyloučení ze společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělání,
místem bydlení a etnického nebo národnostního

9-

se ocitají ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy, zdraví nebo
společenské či

9-

původu

profesní

uplatnění

hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit

CÍLE NZDM BOUDA

99-

vyhledávat, navazovat a udržovat kontakt s cílovou skupinou
nabízet respektující vztah a bezpečný prostor

Cl>- poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu v obtížných i každo-denních životních
situacích

Cl>-

předcházet vzniku rizikového chování, případně minimalizovat jeho dopady
prostředn i ctvím

9-

preventivních

činností

zprostředkovat vzájemný kontakt se společenským prostředím (prostřednictvím výjezdů,

vystoupení, dnů pro veřejnost, atd .)

9-

podporovat a motivovat ve vzdělávání a pracovním uplatnění

Cl>- poskytovat zázemí a motivaci ke smysluplnému trávení volného

času a realizaci vlastních

aktivit
CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Uživatel zvládl základní školu a ukončí vzdělání, které mu pomůže zajistit lepší pozici na trhu
práce.
Uživatel má běžné vztahy s vrstevníky, není osamocený.
Uživatel má informace k řešení své

nepříznivé

situace.
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svůj

Uživatel ví, jak a kde trávit

volný

čas.

Uživatel si umí nalézt a udržet si práci nebo brigádu .

li. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

NZDM Bouda rozsah služby člení do těchto kategorií:

Cl>- Sociální služby
Cl>- Pobyt v zařízení
Cl>- Volnočasové a kulturní aktivity
Cl>- Preventivní, výchovné a pedagogické programy

I

A) SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

1) Kontaktní práce - Jedná se o specifický druh kontaktu s uživatelem služeb, který má za cíl
vytvořit

dostatečnou

důvěru

vzájemnou

a podmínky

potřebné

a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a
s uživatelem a kultivování jeho schopnosti
nabídky služeb. Kontaktní práce má

vyjádřit

nejčastěji

své

potřeby

pro

rozvíjení

upevňování

a

naučit

kontaktu

hranic komunikace

se využívat existující

podobu rozhovoru v NZDM nebo v terénu .

2) Situační intervence - Sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem. Pracovník
při

nich vstupuje do interakcí, které nastávají mezi uživateli služby,

situaci a používá další techniky, které

vytváří či

při náší podněty,

reflektuje

zvýrazní výchovný efekt situace.

3) Informační servis - Poskytování specifických informací pracovníkem uživateli. Informační servis

je

prováděn

může

ústní formou,

apod. Informace mohou být
rodina, vztahy),

sociálně

být

doplněn

zaměřeny

také písemnou formou - letáky,

na základní instrumentální témata

právní a zdravotní témata (právní normy,

časopisy,

(např.

bezpečný

internet

škola, práce,

sex, rizika užívání

návykových látek) nebo specifická témata - dle dohody s uživatelem.
4) Poradenství - Odehrává se formou rozhovoru s uživatelem . Obsahuje vyhodnocení situace,

nabídku možných variant
zejména o

řešení

informačního

řešení

akutních

obtížné situace nebo rady vedoucí k odstranění obtíží. Jedná se

problémů .

Poradenství se

servisu, ale jedná se o vyšší

úroveň

zaměřuje

případě

na stejná témata, jako v

služby.

S) Krizová intervence/ Pomoc v krizi - Řešení krizové situace vzniklé v životě uživatele. Vzhledem

k zachování bezpečí prostoru je poskytována zásadně v samostatné místnosti (kontaktní
místnost). Jde o diagnosticko-terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí krize. Může jít
o pozorování chování uživatele s důrazem na posouzení aktuálního psychického stavu, rozhovor
směrovaný

k základní orientaci v příčinách krizového stavu, cílenou intervenci zaměřenou

na zvládnutí potíží. Intervence obsahuje také návrh opatření. Rozsah intervence závisí na tom, zda
je pracovník kvalifikován pro krizovou intervenci.

Pracovník bez kvalifikace poskytne uživat~e-..li~-

v krizi pomoc pouze v rozsahu akutní intervence s odkázáním na odborníka, eve

•~

~

doprovodem.

·~
~

fif
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6) Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele - jedná se o intervence realizované pracovníkem
(ústně, telefonicky, písemně) u institucí, které ovlivňují uživatelův život (škola, Úřad práce atd .).

Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele (nejlépe za jeho

přítomností) .

7) Případová práce - dlouhodobá individuální práce. Případová práce se děje plánovaně,
pří

zachování tohoto postupu:
~

společné

~

vytvoření

~

vedení dokumentace, s kterou je uživatel obeznámen

~

pravidelné revize smlouvy s uživatelem (zda se naplňuje)

~

práce je časově ohraničená, je stanoven její začátek a konec

~

pravidelná reflexe - konzu ltace vedení případu uživatele na íntervízních (poradách)

definování smlouvy
individuálního plánu a stanovení podmínek smlouvy

a supervízních setkáních týmu
8) Práce s blízkými osobami - poradenství, informační servis poskytované blízkým osobám

uživatele

(rodiče,

rodinní

příslušníci, přátelé,

kamarádí, ... ), realizované pouze se souhlasem

uživatele.
9) Terénní sociální služba

Cílem terénní sociální služby je vyhledávat, kontaktovat, motivovat a
aby byla schopna

řešit

svou

sociálně

nepříznivou

nasměrovat

cílovou skupinu,

situací. Terénní sociální služba

spočívá

v pravidelných systematických návštěvách předem vytipovaných lokalit města Český Krumlov
a Větřní.
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rs) POBYT V ZAŘÍZENÍ:
Pobyt uživatele bez
herního

čerpání

zařízení (kulečník,

dalších služeb. Tepelný komfort, místo k sezení a

odpočinku,

využití

občerstvení

za režijní ceny,

prostředkem

k výchovným,

deskové hry, šipky, stolní fotbálek apod.),

možnost využití knihovny a přístupu na internet.

rC) VOLNOČASOVÉ

A KULTURNÍ AKTIVITY :

Jsou nástrojem pro navázání kontaktu uživatele se službou a
vzdělávacím

a aktivizačním činnostem NZDM . Jde o aktivity, poskytující náplň volného času

uživatelů (včetně

kulturních aktivit), které nespadají do jiných výkonů NZDM. Existuje tato

hierarchie aktivit :
Základní jednoduché instrumentální aktivity, které uživatel realizuje z vlastní vůle a vlastní
aktivitou, pracovníci je pouze

zprostředkovávají (např. zapůjčí

dané vybavení). Jedná se

např.

o poslech hudby, práce na PC, kreslení, čtení literatury v běžných prostorách klubů.
Složitější volnočasové

pouze

zprostředkují

aktivity jsou

aktivity, které realizuje uživatel z vlastní vůle a vlastní silou . Pracovníci je

nebo poskytnou podporu, aby je uživatel mohl

vytvářeny

na

základě

zájmu a

potřeb uživatelů

a s jejich

smysluplně

využívat. Tyto

spoluúčastí.

Tyto aktivity

, -mohou uživatelé vykonávat samostatně, bez instruktáže pracovníka. Jedná se například o hud n ......... '-~\\,orv ilUditor. •
•~
q,,..
t§'
<.~

taneční, divadelní zkoušky.

KA

·~

~

/ff
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Akce, které iniciovali sami uživatelé, a u jejichž realizace dochází ke kooperaci mezi uživateli

a pracovníky. Pracovníci usilují o zvýšení
Tyto aktivity mohou mít komunitní
tematické

organizačních

dovedností

přesah. Například

večery (vánoční, velikonoční,

uživatelů

a jejich seberealizaci.

svépomocný klubový koncert, vernisáž,

mikulášská besídka).

Akce, které slouží k propagaci NZDM nebo zpestření rutiny (každodennosti) . Připravují je sami

pracovníci NZDM a pokud je to možné, zapojují do realizace uživatele. Nejrůznější turnaje, filmové
projekce, opékání buřtů, sportovní aktivity, ex ad.
Dílčí

projekty- pravidelné či nepravidelné projekty, které dělíme na:

Výtvarné projekty: je na nich z pravidla
Například

zajištěn

lektor/ři

(interní nebo externí pracovník).

výtvarné projekty (projekt Sochy a děti, Výtvarný podzim v

Boudě

projekt V Boudě proti

nudě ... ).
činností,

Festivaly: jedná se o nadstavbu pravidelných
uměleckým

souborům

veřejné

Vystupovat, festival Jeden

vystoupení

před

při

nichž poskytujeme zkoušejícím

publikem na festivalech (festival Cihelna

Svět ...).

Mediální aktivity: aktivity Rádia ICM, Kurz animovaného filmu apod .
Pobytové projekty: jedná se o „táborové" aktivity - tábor pro
Příměstský

děti

z Větřní, Média kemp apod.

tábor

Mezinárodní projekty:

účast

na mezinárodních projektech zpravidla realizovaných

EU programu ERASMUS+, nebo projekt

„Přeshraniční

prostřednictvím

spolupráce mládeže" .

lo)PREVENTIVNÍ, VÝCHOVNÉ A PEDAGOGICKÉ PROGRAMY
Jde o speciální programy

vytvořené

dle specifických

potřeb

cílové skupiny a

českokrumlovské

lokality. Preventivními programy jsou myšleny tzv. programy specifické prevence . Může se jednat

o:
1) JEDNORÁZOVÉ Čl PŘÍLEŽITOSTNÉ PROGRAMY
Diskuse, besedy, komponované pořady a podobné aktivity realizované buď interními, nebo
externími pracovníky.
2)DLOUHODOBÉPROGRAMY
Programy především obsahují předávání specifických znalostí, nácvik specifických dovedností
a chování. Jejich uplatňování probíhá prostřednictvím standardních výkonů NZDM, především :
kontaktní práce, situační intervence, informační servis uživateli, poradenství, besedy, diskuse,
komponované

pořady.

Tyto složky jsou

vzájemně

provázány.
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3) DOUČOVÁNÍ
Doučování
(např .

školní či mimoškolní látky, eventuálně některých osobních či společenských návyků

hygiena, schopnost

Doučování

může

hospodařit

s penězi apod .). Základní formou je

doučování

individuální.

být dlouhodobé (např. pravidelná pomoc s přípravou na reparát) nebo

krátkodobé (asistence s konkrétní látkou

či

úkolem).

Ill. INFORMACE O AKTIVITÁCH A PROGRAMECH USKUTEČNĚNÝCH V ROCE 2021

---

j1. PRAVIDELNÉ AKTIVITY

--------

A) PRAVIDELNÉ AKTIVITY V DOLNÍCH PROSTORÁCH BOUDA

Cíle a aktivity
Jedním z hlavních
jevů ,

krizové a

cílů

klubu je nabídka základního poradenství v oblasti

situační

intervence, pomoci

příležitost

prostoru mají mladí lidé mnohdy první
zařízení

nabízí. Dolní klub je

zároveň

při

společensky

nežádoucích

obstarávání osobních záležitostí ad. V tomto

seznámit se s „ Boudou" a možnostmi, kte ré toto

místem „prvního kontaktu" pro budoucího uživatele našich

služeb. Aktivity tohoto klubu slouží nejen k neformálnímu setkávání ale i jako místo inspirace
k

př ípadné

Součástí

další činnosti v aktivitách realizovaných

aktivit tohoto klubu je

tenise) a realizace
dou č ování žáků

následně

pořádání různých soutěží

výtvarně uměleckých

v „horním prostoru" NZDM Bouda .

(turnaj ve stolním fotbálku a ve stolním

aktivit (výtvarná dílna) Mezi další

činnosti patří

i nabídka

základních škol.

Materiální vybavení
Klub disponuje širokým spektrem deskových her, je zde k dispozici knihovna, stolní fotbálek
a

veřejné

PC s wi-fi routerem s bezplatným

s nabídkou levného

občerstvení

(káva,

čaj

přístupem

na internet. Nachází se zde ta ké bar

sušenky atp.).

Celkem jsme zde v roce 2021 zaznamenali 773 kontaktů .
B) PRAVIDELNÉ AKTIVITY V HORNÍCH PROSTORÁCH BOUDA

Cíle a aktivity
Horní prostor NZDM Bouda slouží pro následné („zpovzdálí"
a mládeže, kterým poskytujeme prostor
využíván k realizaci

nápadů

a divadelním zkouškám, k

a

projektů

uměleckým

zařízení

av

samotných

řízené)

případě potřeby

uživatelů ,

pravidelné

činnosti dětí

metodické vedení. Prostor je

k pravidelným hudebním,

tanečním

vystoupením a prezentaci jejich tvorby. Výše uvedené

formy aktivit probíhaly a i nadále probíhají jednak „ vrstevnickým
mladí lidé pro sebe a své vrstevníky (jedná se

převážně

způsobem",

odehrávaj í programy a činnosti, které iniciují a koordinují pracovníci klubu .

41

tj. organizují je sami

o hudební a taneční zkoušky), a dále se zde

Materiální vybavení
Tento prostor disponuje základním hudebním vybavením (reprosoustava, mixážní pult, zesilovač,
mikrofony apod.) . Součástí vybavení jsou i hudební nástroje: kytary (elektrické, akustické, basové),
bicí soustava a elektrické klávesy a kulečníkový stůl. V roce 2021 jsme zde zaznamenali celkem
396 kontaktů. Tento počet se skládá z počtu kontaktů v pravidelných aktivitách, tj. pravidelné
týdenní zkoušky

souborů,

skupin, jedinců .

C) PRAVIDELNÉ AKTIVITY V KLUBOVNĚ VE MĚSTĚ VĚTŘNÍ
V této klubovně působíme od roku září roku 2014 každé středeční odpoledne. Dětem a mládeži
poskytujeme základní volnočasové aktivity a základní sociální poradenství. Bohužel v roce 2021
byly aktivity v tomto klubu taktéž

čtyřech měsících

klubovna v prvních
a zaznamenali 250

výrazně

poznamenány koronavirovou pandemií, díky které byla

roku

uzavřena.

uskutečnili

Celkem jsme zde

25

návštěv

kontaktů.

D) TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA NZDM BOUDA
Přímý

smysl

Cl>-

těchto

systematických

návštěv spočívá

v:

zjišťování aktuální situace, problémů a potřeb jedince/neformální skupiny a následné

motivování či nabídnutí pomoci s řešením konkrétního problému/situace

Cl>- poskytování informací - pracovník je vybaven informacemi a
o

volnočasových

možnostech a navazujících sociálních službách

informačními materiály
(především

o nabídkách

NZDM Bouda a dalších projektových pracovišť CPDM o.p.s. český Krumlov)

Cl>- poskytování neformálních,

většinou sportovních aktivit (her) -

pracovník je vybaven

sportovními pomůckami (kopací, volejbalový míč; pálky na softball; frisbee ad.),
se kterým i v případě zájmu klienta/tů provozuje sportovní, volnočasové aktivity.
Terénní sociální služba našeho nízkoprahového

zařízení

pro

děti

a mládež

spočívá

v pravidelných

systematických návštěvách předem vytipovaných loka lit ve městě Český Krumlov a v nedalekém
městě Větřní.
kteří

Terénní sociální pracovníci v těchto lokalitách vyhledávají

se nacházejí v dané oblasti bez konkrétní

identifikační visačkou,

náplně činnosti.

ze které mohou mladiství i

pracovník zastupuje a v čem je

náplň

jeho

případně rodiče vyčíst,

činnosti

děti

a mladistvé,

Terénní pracovník je vybaven
jakou organizaci tento

v terénu . Pracovníci používají také

oblečení

s označením CPDM nebo NZDM Bouda. Tímto se snažíme předejít případným nedorozuměním
ze strany veřejnosti.
V roce 2021 se

uskutečnil

terénní program NZDM Bouda s celkem 1.340 kontakty.

FNEPRAVIDELNÉ AKTIVITY

projektového pracoviště NZDM Bouda řadu těchto
aktivit, které byly většinou rozšířením pravidelných a
průběžných

aktivit.

V těchto aktivitách jsme zaznamenali 583

účastníků.

Do těchto aktivit patří např . exkurze, semináře,
workshopy, samostatné filmové projekce, koncerty,
přednášky

a

umělecké

atp.) .

další

projekty

(výtvarné,

mediální,

Níže uvádíme chronologický přehled a bližší informace
o

nejvýznamnějších

z nich:

BOUDA HLEDÁ TALENT
Dne 9. 2. 2021 jsme vyhlásili

soutěž

„NZDM Bouda

hledá talent", která trvala do konce února 2021.
Protože

se

jsme

v

tomto

období

nemohli

setkávat

s našimi návštěvníky, rozhodli jsme se pro virtuální formu této soutěže. Naším hlavním záměrem
bylo

děti

motivovat

a

mládež

z

Českého

Krumlova

a okolí, aby zaznamenali svůj talent ve formě krátkého videa, které nám v průběhu trvání soutěže
posílali ke zveřejnění. Přihlásit se mohli účastníci ve
věku

od 6 let do 26 let, přičemž se mohli zapojit jak

jednotlivci,

tak

natočeného

3 minuty. Do
ve

věku

Většina

skupina.

nesměla

videa
soutěže

Maximální

se

přihlásilo

délka

přesáhnout

celkem sedm

dětí

od 6 let do 17 let.
zúčastněných

ve svých videích tančila ,

zpívala a hrála na hudební nástroj. Výkony byly
opravdu znamenité a rozhodování o umístění bylo
opravdu velmi
stran

těžké .

hodnotitelů

Po dlouhém rozmýšlení ze

byla nakonec vyhlášena první

tři

místa. Na prvním místě se umístil Josef Čarek se
svým zpěvem a písní „Barevný svět" od hudební
skupiny

Nezmaři.

Pepíkovi je sedm let a hraje rok na

flétnu . Brousí si také zuby na kytaru, přičemž zpívá
ve sboru Diblíci českokrumlovské ZUŠ.
Na „stříbrném" druhém místě se umístila Terezka
Kelemanová se svým talentem v tanci hip-hop.
Terezka chodí do třetí třídy a tanci se aktivně věnuje jako člen souboru Street dance DDM český
Krumlov. Její tanec byl plný energie a rytmických pohybů .
Na krásném třetím místě se umístilo pěvecké trio z nedalekého Větřní, které se skládá z
úspěšných veřejných vystoupení po celé ČR, mj . se účastnilo také soutěže
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Superstar". V naší soutěži toto seskupení vystoupilo se svou romskou písní s názvem „ Romové
a děti" .
Výherci talentu byli
značková

odměněni

bohatým sladkým košem . Prémií navíc pro první místo byla

bezdrátová sluchátka. Celková sledovanost na našich internetových stránkách činila cca

250 zobrazení. S propagací této

soutěže

nám také pomohla

Jihočeská

televize, která o ní

natočila

krátkou reportáž.
NZDM BOUDA HLEDÁ NEJHEZČÍ KLUČIČÍ ÚČES A IMAGE
Dne 2. 3. 2021 NZDM Bouda vyhlásila online

soutěž

„NZDM Bouda hledá

a image". Soutěž trvala od 2. 3. 2021 do 16. 3. 2021. K vyhlášení online
soutěž

nejhezčí klučičí účes

soutěže

nás vedla

předešlá

„NZDM Bouda hledá talent 2021", která byla velice úspěšná a měla dobrý ohlas. Přihlásit se

mohli kluci ve věku od 13 let do 26 let. Vzhledem k tomu, že se jednalo o „online soutěž", tak
soutěžící

museli vyfotit svůj účes ze všech stran a zaslat nám fotky na naše fb stránky NZDM

Bouda český Krumlov, nebo e-mailem . Soutěžící museli také pocházet z českého Krumlova či
z okolí do 10 km .
Do

soutěže

přihlásilo

se

rozhodování velmi

těžké,

celkem

devět kluků

jelikož všechny

střihy

ve

věku

od 13 let do 25 let. I tentokrát bylo

byly opravdu

pěkné.

Nakonec byla vyhlášena první

tři místa, přičemž na prvním místě se umístil Pavel Gabor. Pavlovi je 24 let a pochází z českého

Krumlova . Pavel nám zaslal

tři

fotky svého jednoduchého

byly foceny ze všech stran a byly

dostatečně

pěkného sestřihu

a úpravy vousů . Fotky

viditelné. Popis u fotky byl osobní a také nám

pověděl, že stříhání ho baví. Na druhém místě se umístil Erik Ištok. Pochází také z Českého

Krumlova a je mu 17 let. Erik poslal dva hezké
účesem

s jiným

Patrik Gunar z

střihy

u svých dvou fotek. Bohužel

a nebyla stejná jako na prvních dvou. Na

Květušína .

třetím

Patrikovi je 23 let a ve svém volném

se

fotku poslal

místě

se umístil

věnuje stříhání,

je to jeho

a bronzovém

čase

třetí

zálibou . Patrik nám zaslal pěkný podrobný popis k fotce, jak pečuje o svůj střih a jaké přípravky
používá .
Výherci talentu byli takto
s pěti hlavicemi od

značky

odměněni:

První místo bylo

odměněno zastřihovačem vlasů

a

vousů

ETA. Druhé a třetí místo získalo holicí strojek od Gillette.

Celou soutěž hodnotili pracovníci NZDM Bouda. Příspěvky na FB stránkách NZDM Bouda český
Krumlov týkající se této
sledovanost

činila

soutěže měly vůbec největší

ohlas za historii našeho profilu . Celková

700 zobrazení.

LIDSKÁ PRÁVA VE FILMOVÉM DOKUMENTU - FESTIVAL JEDEN SVĚT
Z důvodu trvající epidemie covid-19 měl 11. ročník festivalu Jeden svět v Českém Krumlově
netradiční podobu . Projekce pro veřejnost se odehrály v letním kině na dvoře klarisek v Klášterech
český

Krumlov, kde bylo během pěti večerů (26. až 30. května 2021) promítnuto pět

dokumentárních filmů, z nichž dva byly doplněny o diskuzi s hostem. Film Jak se staví hora
představující

umělou

velkolepý architektonický projekty spalovny odpadu v Kodani, která je zárov

horou, na níž se dá lyžovat, doplnila debata s architektem Filipem Hermannem .

k filmu Vlci na hranicích, pojednávajícím o sporu o vlka na Broumovsku, byl režisér fil
Páv. Největší návštěvnost si připsal snímek Bláhový projekt oslavující všemožné
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přístroje,

napříč

který oslovil diváky

nepříznivému počasí téměř

200

doplněn

Filmový program byl

generacemi. V

křehkost

doprovodnými akcemi, které se z

českého vzdělávacího

o problémech

ročníku

Tradiční

projekce pro školy, které jsou

nebylo možné
Vyučujícím

uskutečnit .

veřejnost,

projekce pro

také byly filmy

od 10.

května

bezpečnosti

něhož

v

proběhl

současnosti

ve dvou

Boba Kartouse.

spousta

časových

žáků

i škol

blocích.

festivalu, v roce 2021 z důvodu pandemie
z

řad žáků

a

studentů

ovšem navštívila

zájmu mladého publika než v minulých letech.

do 6.

června

a

prostřednictvím

řada pedagogů,

portálu

s nimiž festival

spolupracuje, tuto nabídku využila .

kino v klášterní

zahradě kvůli

na projekci filmu

Příběh

se jí na 35

festivalu a nemožnosti využít v letních

měsících

letní

kolizi s jinou kulturní akcí, se letní filmový program omezil

cesty kolem

diváků,

kině:

soustředěného

Vzhledem k posunu termínu

Benefiční

vzdělávání

s doprovodnými materiály nabídnuty

Promítání dokumentárních filmů v letním

Zúčastnilo

diváků

stálých

těšily většímu

hygienické

a to, jak snadno jednotlivec

experta na

systému, z

stěžejní součástí

část

společně

zpřístupněny

jsns.cz, kde byly
dlouhodobě

Velká

které se tak

kaná l ů

přednáška

zkrátka vypadává. Následoval koncert The Boband, který

důvodu

festivalu, které pod heslem „Vypadáváš"

komunikačních

(nejen) virtuálních

„vypadne" ze systému, se v sobotu konala
Hovořil

festivalové projekce zhlédlo navzdory

diváků.

také odehrály venku. V reakci na téma letošního
zkoumalo

součtu

světa,

která se odehrála 20. srpna v centru Prádelna.

z nichž zhruba 20 byli studenti

středních

a vysokých škol.

koncert na podporu festivalu:

Pořádání benefičního

koncertu

epidemické krize nebylo

před začátkem

společensky

festivalu by v kontextu v té

zodpovědné.

Benefiční

době

stále

ještě

silné

koncert se tak v roce 2021

neuskutečnil.

Celkem se tohoto projektu se
a mládeže ve

věku

zúčastnilo

do 26-ti let, 15

celkem 247 osob. Z toho v rolích aktivních
dobrovolníků,

(pedagogové, vychovatelé, senioři, další veřejnost,

105

lektoři

účastníků

diváků

120 dětí

vedlejších cílových skupin

ad.) a 7 vedoucích

pracovníků

projektu.

SOCHY A DĚTI 2021
Již po devatenácté měly děti a mládež z Českokrumlovska zajímavou možnost seznámit se
se sochařskou tvorbou . V NZDM Bouda v českém Krumlově, které je projektovým pracovištěm
Centra pro pomoc
2021

uskutečnil

akademického

dětem

a mládeži, o.p.s., se ve dnech od

devatenáctý

sochaře

ročník

pondělí

31.

května

výtvarného projektu „Sochy a

Petra Fridricha .
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do pátku 4.

děti"

června

pod vedením

Účastníci měli v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne možnost „přičichnout" si k této zajímavé

výtvarné technice . Pracovalo se na lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice
na Šumavě, pomocí kvalitních dlát a paliček.
Tento neformálně vzdělávací projekt byl určen jak dětem z předem přihlášených základních škol,
tak i dětem a rodičům volně příchozím . Smyslem projektu bylo přiblížit dětem a mládeži
z Českokrumlovska sochařskou a řezbářskou práci, jako zajímavou alternativu trávení volného
času

a případnou možnost budoucího povolání nebo „koníčka" .

Celkem se letošního ročníku výtvarného projektu „Sochy a děti" zúčastnilo pět základních škol
z českého Krumlova. Celkem jsme zaznamenali 190 účastníků . Díky podpoře města Český
Krumlov, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Jihočeského kraje byl program pro
všechny

účastníky

zdarma.
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ADAPTAČNÍ ODPOLEDNE PRO ZŠ PLEŠIVEC

Ve čtvrtek a v pátek 16. a 17. června NZDM Bouda uspořádalo adaptační program pro dvě třídy
ze ZŠ Plešivec. Součástí aktivit byly výtvarné a sportovní dílny a hra „šipkovaná" s pokladem, která
probíhala v blízké Fialkové ulici. Na závěr celého dne proběhlo opékání buřtů na zahradě za NZDM
Bouda. Celkem se této akce

zúčastnilo

34 mladých lidí.

KURZ ANIMOVANÉHO FILMU JARO 2021
V NZDM Bouda se letos na počátku června podařilo uskutečnit „jedenáct a půltý" ročník
animovaných

kurzů.

I v tomto roce se zájemci o

účast

na kurzu museli

dopředu přihlašovat,

protože jinak by nebylo možné zvládnout nápor účastníků a dosáhnout větší profesionality
mladých tvůrců . Kurz byl časově rozdělen do dvou prodloužených víkendových termínů . První část
se

uskutečnila

od pátku 11. do

neděle

2021. Naši spolupracující odborní
akademie Miroslava
v Jihlavě,
pěkná

přivítali

v

Ondříčka

průběhu

června

lektoři,

v Písku, a

dvou

a povzbuzující byla také

13.

a druhá pak od pátku 18. do

21.

června

kterými byli Jaroslav Klimeš, absolvent Filmové

Ondřej

Nový absolvent Vyšší odborné školy grafické

víkendů téměř třicet

skutečnost,

neděle

že s

mladých

tvůrců

z řad

některými dětmi přišli

dětí

a mládeže. Velmi

animovat jejich tatínkové

a maminky.
Pro příchozí zájemce bylo připraveno sedm animačních pracovišť. Lektoři a účastníci kurz
mohli využít k plošnému animování přefocovací stůl (světlo shora z boků), podsvícený st· t.<
zdola}, podsvícený tablet

(počítačové animování), flipbookovou animaci, animaci na flip ~u ~

:;.
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animaci na dvou speciálních stolech atd . Po celou dobu trvání kurzu zde panova la klidná, dělná
a velmi

přátelská

atmosféra a mladí

účastníci tvořili

velmi

soustředěně, trpělivě

a plánovitě .

Projekt „Kurzu animovaného filmu" se v tomto roce uskutečnil za podpory Ministerstva kultury
ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a města Český Krumlov.

Veškerá animovaná díla vzniklá na kurzu animovaného filmu z předchozích let se dají nalézt
na youtube kanálu CPDM o.p .s.:
https://www.youtube.com/channel/UCDA1RBnTMof5w2GxWSCnSA
FESTIVAL CIHELNA VYSTUPOVAT 2021
šestnáctý

ročník

návštěvníkům

festivalu

Cihelna

Vystupovat

nabídl

po dlouhém období kulturního půstu pořádnou

porci muziky a

přispěl

k oživení

společenského

života .

Poslední červnový víkend patří už dlouhá léta k našim
oblíbeným

-

pořádáme

multižánrový

festival

Cihelna

Vystupovat, jehož uskutečnění bylo letos kvůli epidemické
situaci dlouho hodně „nahnuté". O to větší radost máme
z toho, že se nám nakonec podařilo šestnáctý ročník
realizovat s takovým úspěchem. Na pódiu jsme přivítali 11
kapel převážně z Jižních Čech , ale nechyběli ani přespolní
umělci

- především brněnští lnsania a Typical Stereo z Prahy.

Festival byl rozdělen do dvou dnů (25 . a 26. června 2021),
které jsme se snažili žánrově trochu odlišit, aby si na své přišli
všichni

návštěvníci.
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Páteční večer

se nesl v duchu ostřejších kytarových riffů lákajících hlavně věkově mladší

posluchače . Program zahájili cihelnovskému publiku dobře známí Klauni z čes kých Budějovic,

úderným

následováni
z Jičína , kapelou Hops Party.
proč

Páteční

kvartetem
přijela

seskupení INSANIA,

předvedla,

až z Brna a na podiu

byli toho dne jedni z headlinerů tohoto večera . Po výkonu této hudební formace následovalo

„ostré" vystoupení českobudějovického seskupení Pyroman . Tečku za pátečním večerem vytvořila
českokrumlovská

výborná kapela Lambda .
Sobotní

program

Everything,
na

kteří

zahajovali

krumlovští

si svou premiéru na pódiu odbyli

loňské Cihelně,

a na vystoupení bylo znát, že od té

doby ušli velký kus cesty. Poté navázala
rocková skupina Nouzový
linkou a melodickým
obvyklý sled
Billy

čistě

Goats.

of

Theory

řešení

zpěvem.

čtyřčlenná

s výraznou kytarovou

První kapela, která narušila

kytarových uskupení, byla tento rok

Překvapi l i

nejen

pestrým

nástrojovým

složením (mj . trumpeta, klarinet, banjo), ale i energií
projevu, která zvedla (převážně dámské) publikum k tanci.
Během

vystoupení pražských Typical Stereo se

parket

ještě

zůstal

více zaplnil a

až do posledních

tónů skvělé

taneční

v divokém rytmu

houslistky a

zpěvačky

Niny

Marinové.
Večerní

čas

Bratrům

legendou místní rockové scény. Celý festival

patřil

tahounům

Karamazovým,

uzavřela

sobotního

programu,

kteří jasně předvedli, proč

se stali

post-rocková instrumentální kapela Mount

Roraima .
Celkem se festivalu

zúčastnilo 250 příchozích,

což považujeme za

úspěch.

Projekt podpořili : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeský Kraj, Město český
Krumlov, Nadace Život umělce a Eurodesk.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BOUDĚ - AKCE TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ
V pátek 24.
uskutečnila

září

2021 jsme pro

veřejnost připravili

součást tradiční každoroční

jako

otevřených dveří

„Den

v

Boudě".

celostátní iniciativy s názvem „Týden

Akce se

nízkoprahů",

jež

je zastřešena Českou Asociací Streetwork (ČAS) . Smyslem akce bylo informovat děti, mládež
i

rodiče

o možnostech, které nízkoprahové

zařízení

času,

Bouda, nabízí v oblastech volného

prevence společensky nežádoucích jevů , sociálních služeb, kulturních i vzdělávacích aktivit ad .
Program byl zahájen v 15 hodin vystoupením smíšeného
čave "

(„ Zlobivé

děti " ).

příchoz í, přičemž

dětského tanečního

Soubo r svojí choreografií a celkovým

přístupem

souboru „Benga

k tanci rozveselil všechny

ze strany diváků se mu dostalo velkého potlesku.
"-"~IHY iWdft.o .

Po ukon čení „koncertního programu" se v prostorách „horního klubu " prezentov
mladých filmových

. ""

vorba

tvůrců, kte ří se v minulosti účastnili našich velmi žádaných a úspě v ,,l o";h „
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animovaného filmu". Po skončení filmových projekcí se hlavní sál klubu stal jednou velkou hernou,
v níž jsme přichystali několik stolních her a rukodělných workshopů . Vyvrcholením akce byl
táborák, který jsme

připravili

v ohništi za Boudou, kde si mohli

návštěvníci

opéct

špekáčky.

Celkem se akce zúčastnilo 55 návštěvníků .
„VÝTVARNÝ PODZIM V BOUDĚ" PO OSMNÁCTÉ
Ve dnech od 4. do 8.
uskutečnil

října

2021 se v NZDM Bouda

ročník

osmnáctý

Boudě" .

„Výtvarný podzim v

projektu s názvem
příchozí

do pátku, vždy od 8.00 - 16.00 hodin, si
děti

mohly vyzkoušet zajímavé a

řemeslné

techniky,

uspěchané době

ze

škol

a

nimiž

zájemci

činnost

tohoto

neotřelé výtvarně

tolik nesetkají.

další

na samotnou
Během

s

času

se

pondělí

Každý den od

z

se

v

Dětské

současné

kolektivy

veřejnosti

vyhrazeny vždy

dvě

měli

hodiny.

účastníci postupně vystřídali

na jednotlivých pracovištích, kde na

ně

čekal

zajímavý výtvarný program. Za den se takto
na programu

vystřídaly tři

až

čtyři

bylo v prostorách NZDM Bouda
různých

stanovišť

kolektivy. I letos
přichystáno

šest

s rozdílným i aktivitami, mezi

kterými bylo například drhání provázků (technika
vázání nití a
prvků

šňůrek), plstění

(výroba

uměleckých

z vlny),

stavění

lehkých
dřevěných modelů
přívěsků

na

klíče,

z hrášku a parátek, tvorba kožených
výroba vlastních

odznáčků

a kolektivní

malba na plátno. Odborné vedení programu zajišťovali
zaměstnanci a externí spolupracovníci CPDM, o. p. s. český

Krumlov. Letošního
celkem

zúčastnilo

11

Boudě"

Výtvarného podzimu v

se

187 aktivních příchozích z řad dětí a

mládeže a dále 12 pedagogů.

„Výtvarný podzim v
o

něj

Boudě"

má již svou

zaběhlou

tradici a je

dětí

a mládeže,

každý rok veliký zájem nejen ze strany

ale i ze strany pedagogických

pracovníků .

Bezplatná

účast

na

výtvarných aktivitách byla dětem umožněna díky podpoře
města

český

Krumlov,

MŠMT

ČR

a Jihočeského kraje. Artefakty, které si zde účastníci vyrobili, si mohli odnést s sebou domů.
Za období osmnácti let realizace si tento projekt získa l své příznivce a vryl se do povědomí d~
ě ...,·, _ _
mladých lidí i pedagogů základních škol z celého českokrumlovského regionu . A práv" .~ll{'/ Y i11Jtliro1:.,
vzhledem k možnosti neformálního doplnění výuky výtvarné výchovy, mají každoro
zájem o

účast

na tomto programu .

·~~

~
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KURZ ANIMOVANÉHO FILMU - PODZIM 2021
NZDM Bouda se v termínech od 12. do 14. listopadu 2021
animovaného filmu . Pro
připraveno
Lektoři

sedm
účastníci

a

boků),

ročník

kurzu

pracovišť.

kurzu tak mohli využít
přefocovací stůl (světlo

podsvícený

podsvícený tablet

další

zájemce bylo

animačních

k plošnému animovaní
shora z

příchozí

podařilo uskutečnit

stůl (světlo

(počítačové

zdola),

animování),

flipbookovou animaci, animaci na flipchartu,
3d animaci na dvou speciálních stolech atd . Po
celou dobu trvání kurzu zde panovala klidná,
dělná

a velmi

účastníci tvořili

přátelská

velmi

atmosféra a mladí

soustředěně , trpělivě

a plánovitě .
Výstupy z celého projektu, tedy z jarního i podzimního kurzu mohli po postprodukčním procesu
tvůrci

i další veřejnost shlédnout na veřejné projekci, kterou jsme slavnostně uvedli 4. února 2022

v českokrumlovské divadelní kavárně Ántré.
Celkem se listopadového kurzu

zúčastnilo

10 mladých lidí.

Projekt se v tomto roce uskutečnil za podpory Ministerstva kultury ČR, Minist erstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a města Český Krumlov.
PROHLÍDKA A FOCENÍ V MUSEU FOTOATELIÉR SEIDEL

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 jsme společně s našimi klienty navštívili Museum fotoateliér Seidel
v Českém Krumlově, kde jsme měl i možnost seznámit se s fotografováním . Také jsme si povídali
o zakladateli musea panu Seidlovi a telefonovali jsme hist orickým telefonem, který byl pro
velkým zážitkem . Prošli jsme

několika

historickými pokoji muzea, v nichž jsme

vybavení, staré fotoaparáty,

tiskařský

stroj a obchod, kde pan Seidel prodával.

Perličkou

závěrečný

celé prohlídky byl

zde vyzkoušely
společné

vytvořit

focení, po

zúčastnilo

workshop v temné

komo ře

jsme obdrželi

společnou

jejich

původní

fotografického ateliéru .

vlastní fotku, kterou si samy vyvolaly.

němž

v i děli

Sou část í

děti

Děti

si

prohlídky bylo také

fotografi i naší skupiny. Celkem se prohlídky

11 dětí.

KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ V BOUDĚ

V pondělí 29 . listo padu 2021

proběh l o

obložené

chlebíčky . Společně

společně

zkonzumovali.

Děti

v

Boudě kulinářské

s dětmi jsme
se tak

připravili

naučily připravit

odpoledne . Tentokrát byly na programu

2 tácy
drobné

těchto

dobrot, které jsme

pohoštěn í,

což se jim do budoucna

bude jistě nejednou hodit.
Celkem se této akce

zúčastnilo

10 dětí.

IV. STATISTIKA VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NZDM BOUDA V ROCE 2021

Tab.1 : Počet uživatelů jednotlivých služeb a programů NZDM Bouda

Počet

Název (služba, program, projekt ... )

Dolní klub NZDM Bouda

773

Horní klub NZDM Bouda

396
1340

Terénní sociální služba NZDM Bouda
Klubovna

250

Větřní

MFF Jeden

Svět

247

2020

Festival - Cihelna Vystupovat 2020

250

Nepravidelné programy a akce NZDM Bouda (ostatní)

583

3.839

CELKEM
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následně

li~~~~AEETWORK
Pracoviště

Streetwork poskytuje

tři

V ROCE 2021

samostatné sociální služby:

1. STREETWORK PRO MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV A KAPLICE
(zaměřený

na práci s uživateli návykových látek a jejich okolí)

2 . TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBU - VIKTORIE
(zaměřena

na prevenci zdravotních a sociálních

dopadů

v oblasti poskytováních placených

sexuálních služeb)
3. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - PRO OSOBY V KRIZI
(zaměřeno přednostně

na osoby užívající návykové látky a současně osoby v krizové situaci nebo

potýkající se s nepříznivou osobní situací)

1. STREETWORK PRO MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV A KAPLICE

VÝV°.J ~AKTIVITY PROJEKTU STREETWORK PRO MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV A KAPLICE

IV

PRUBEHU ROKU 2021
Počátek

roku 2021 navazoval svým charakterem

provázen celou

řadou

nestandardních

plně

na rok 2020 a byl

opatření, opět

opět

s velkým dopadem

na fungování služby jako celku.
Služba Streetwork pro města český Krumlov a Kaplice je registrovaná
sociální služba, podle zákona o soc. službách, jako terénní program a je

S'l'REE'l'

u_,c:1RH
Č~KYKRVNL.OV

součástí

„minimální sítě

Od listopadu 2018 je také
Jihočeského

protidrogových
součástí

služeb

„základní

sítě"

na

území JČK".

soc. služeb na území

kraje.

Základní nabídka a služby byly poskytovány kromě jarního výpadku nepřetržitě po celý rok 2021.
Základní náplní a

činností

služby byly v roce 2021 služby „harm reduction" a to ve spádové oblasti

Českokrumlovska, tj. v současných hranicích ORP Český Krumlov a Kaplice. Tyto jsou poskytovány
buď

formou terénního programu anebo formou multifunkční místnosti - tzn. formou dalších

navazujících služeb pracoviště. Cílová skupina pracoviště jsou problematičtí,
a

rekreační

uživatelé návykových látek a alkoholu.

53

příležitostní

injekčních

setů,

onemocnění

testování na metabolity návykových látek, testování infekčních

(VHC, VHB, HIV, Syfilis), minimálního potravinového a hygienického servisu,

sociální práce a
léčby,

výkonů
asistenční

služby

komunit, psychiatrické

ošetření. Pracoviště

s jiným sociálním

při vyřizování

péče,

osobních

zdravotnických

zařízení

věcí klientů,

výkonů

odkazování do odborné

a poskytnutí základního zdravotního

také pro řadu klientů významně poskytovalo zprostředkování kontaktu

prostředím.

Období od konce února do konce dubna 2021 bylo

opět náročné,

a to vzhledem k nouzovému

stavu v ČR a opatřením, která byla uvedena v platnost. V období zhruba od konce února do konce
dubna byl terénní program omezen, a to jak personálně (OČR zaměstnanců), tak na možnostech
a nabídce, kterou TP

standardně

poskytuje. Terénní práce byla realizována jen po telefonické

domluvě

a pravidelné výjezdy do jednotlivých lokalit
Služba a poskytování služeb formou
v

přízemí

multifunkční

budovy. Omezení se tak týkalo

testování nebo jiné

složitější

působení

TP byly z personálních

místnosti bylo realizováno

především náročnějších výkonů,

výkony, vyžadující více

práce. Provoz probíhal s ohledem na omezení

času

kontaktů

snažili udržet základní služby a provoz programu,
přes

výdejové okno v

přes

zastaveny.

kontaktn í okno

nebylo realizováno

a zázemí služby, a to

včetně

např.

individuální

a pohybu osob. Dva pracovníci služby se
především

poskytování informací, základního hygienického servisu a
bylo možné poskytovat jen

důvodů

přízemí

hlavně

pak

výměnného

psychické podpory

programu,

klientů,

které

budovy.

Služba tak byla v prvním pololetí roku 2021 narušena a ovlivněna celkovou situací a vyhlášením
výjimečného stavu v ČR. Od zhruba počátku května se již situace začala normalizovat a celkově

více odpovídat běžnému režimu. Plný provoz služby byl obnoven od konce května 2021 v závislosti
na personální situaci pracoviště. Po zbytek roku 2021 probíhal program standardním způsobem.
To je vyhledáváním rizikových

jedinců

v jejich

přirozeném prostředí, čili

v problematických

lokalitách českého Krumlova, obce Větřní, Loučovic, Vyššího Brodu, Kaplice a Lipenska a také
poskytováním služeb formou multifunkční místnosti v českém Krumlově.

Mezi nejvíce využívané služby

pracoviště

v roce 2021

patřila stabilně

kontaktní práce a na ni

navazující případová práce a předávání informací v různých oblastech. Především byla řešena
problematika týkající se prevence užívání návykových látek, sociálního systému, bydlení, práce
měla

a zdravotní problematiky. Služba

výkonů

ve zbytku roku množství

individuálního

poradenství, které se týkalo především složitých životních situací klientů TP a také psychické
podpory při užívání OPL, nebo podpory při změně životního stylu . Četné byly výkony sociální
práce, často spojené s asistenční službou. Řešily se také doporučení i transport do léčebných
zařízení.

Výkony sociální práce byly

zaměřené především

na problematiku bydlení,

vyřizování

hmotné nouze a dokladů - zdravotního pojištění. Vyskytly se však i případy zjišťování okolností
starobních a invalidních důchodů.

Množství klientů využívalo také základní hygienickou
alespoň

a potravinovou pomoc, nezbytnou pro jejich

základní sociální stabilizaci a fungování.

Vzhledem k povaze regionu se služba snaží mít širší spektrum nabídky služeb.
Práce v terénu probíhala

opět plně

od konce

měsíce května

do konce roku. V tomto období se

snažili pracovníci kontaktovat co nejvíce potencionálních a nových klientů. Individ u álně oslovovali
vytipované osoby a nabízeli služby

pracoviště,

poskytovali

výměnný

program, informace o OPL

a distribuovali harm reduction materiál.
Služba rozlišuje mezi oblastmi, kde je vysoká

pravděpodobnost kontaktů

harm reduction služeb a pak oblastmi, které jsou
a nízká anonymita

(např.

udržování aktivních

kontaktů

kontaktů

s cílem pracovat na zlepšování

služeb. U ostatních oblastí je cílem práce
vytvoření povědomí

a je zde trvale málo obyvatel

oblast Lipenska). U prvně jmenovaných je snaha pracovat formou
pře d at

terénního programu a návazných služeb,
na

řídce zalidněné

a zájem o poskytování

a poskytování návazných

maximum informací o možnosti poskytnutí služeb

např.

multifunkční

formou

místnosti a pracovat tak

o smyslu a nabídce služeb.

Současné časové

úseky pro práci v terénu, dle našeho názoru,

potřebám klientů

TP směrem k povaze regionu - jednotlivých míst a současně personá lní kapacitě

dostatečně

odpovídají

současným

služby.
Rok 2021 byl z pohledu služby
v roce 2020.
musela

Celkově

významně

opět

nestandardní a služba se potýkala s podobnými problémy jako

byla situace lepší než v roce 2020, ale

především

v prvním pololetí služba

slevit ze svých možností. Rozsah, provoz a návazné služby byly upraveny

personálním možnostem a

opatřením. Celkově

se tak

především

v prvním pololetí jednalo

o náročné období a to směrem k udržení provozu služby a zbylým zaměstnancům služby.

! JEDNOTLIVÉ OBLASTI

PŮSOBENÍ

TP

ČESKÝ KRUMLOV A BLÍZKÉ OKOLÍ

Rok 2021 nepřinesl ve městě český Krumlov v povaze a množství klientů významné posuny.
Množství klientů využívá trvale službu pro zajištění základních potřeb a to především formo~u~-
služeb v multifunkční místnosti. Využívají především výměnného programu, poskytování inf
v mnoha

oblastech,

dále

individuálního

řešení
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problémů,

základního
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a potravinového servisu, nebo výkonů sociální práce a asistence, případně ošetření drobných
zranění,

nebo zdravotního poradenství.

Ve městě se trvale drží stabilní počet uživate l ů návykových látek, především pervitinu a alkoholu
v kombinaci s THC. Tento stav je dlouhodobě neměn n ý. TP je v kontaktu s převážnou většinou
těchto klientů,

a to buď přímo, anebo ve zprostředkovaném kontaktu.

V místě jsme pozorovali především v období nouzového stavu větší trend a větší příklon
nicméně

k alkoholu,

v průběhu zbytku roku se celkově situace vrátila do dřívějšího stavu,

ve smyslu užívání jednotlivých návykových látek. Trend užívání THC se ještě více posílil, vzhledem
k možnostem získání této návykové látky, možností jejího dalšího prodeje a uskladnění. Mezi
základní návykové látky se znaky problémového užívání patří ve městě Český Krumlov pervitin
a alkohol. A to zhruba ve stejném rozsahu . Významná část klientů TP kombinuje obě návykové
látky a bohužel trpí řadou problémů, které jsou spojené s jejich aktivním užíváním.
V průběhu roku 2021 zde program působil po celý rok kromě jarního výpadku přímé práce
v terénu . Ve zbylé části roku se pracovníci snažili navštěvovat především místa, kde je větší
koncentrace lidí a byla tam možnost

někoho reálně

potkat, nebo pracovníci ví, že se tam klienti

pohybují. Významná část práce pracovníků je oslovování vytipovaných osob právě na těchto
stabilně

místech. Pracovníci
a

několika

dalších míst ve

tři sídliště,

docházeli v roce 2021 na

městě,

kde byl

největší

dále do

potenciál pro kontakt a je

městského

větší

Služba je v současnosti mezi klienty známá a využívá jí široké spektrum

parku

koncentrace lidí.

klientů, kteří

jsou

v různých životních situacích a mají různou míru užívání návykových látek.
Město

se jako celek potýká s řadou sociálních

absence

některých

případě

především

„onemocněním
začínal

služeb a to

jako je

neřešitelná

bytová situace nebo

k ohroženým skupinám obyvatel. V našem

osobám v nouzi. Tato situace a

současná

opatření

v souvislosti s tzv.

covid 19" se z dlouhodobějšího pohledu také promítají na stavu

být s dostupností

dostupných

problémů,

především směrem

zákro k ů,

především běžné

které se

části

populace

zdravotní
začaly

péče , např .

i formou

odnímat, nebo byla

klientů.

ošetření

Problém
a

běžně

značně znevýhodněna .

Toto pozorujeme v posledním období cca 1,5 roku, tj. v období trvání

různých

opatření

a nouzových stavů v ČR . V oblasti práce a především příležitostné práce, byla situace také složitá .
Řada klientů má větší problém najít pracovní uplatnění, a to
včetně

příležitost n é

které byly
Služba

nekvalifikované práce a to v oblastech,

dříve poměrně dobře

měla

každý den, krom

dostupné.
přímé

práce v terénu dle míst

působení, provoz multifunkční místnosti v českém Krumlově.
Město Český Krumlov je největší navštěvovanou městskou

jednotkou a je zde

větší

anonymita, než ve zbytku oblastí.

Město český Krumlov patří k bývalým menším okresním
městům

a v

současnosti

má zhruba 13 500 obyvatel. Lokalita

český Krumlov se navštěvuje v pondělí a úterý. Každý den je pak

pro klienty služba k dispozici formou služby v multifunkční
místnosti TP dle provozních hodin.
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MĚSTO KAPLICE A OKOLÍ

Terénní program se musel i v roce 2021

přizpůsobovat

aktuální situaci a svým personálním

možnostem a to, jak v rozsahu poskytovaných služeb, tak frekvencí
pravidelné
jak

přímé

personálně ,

návštěv.

V období výpadku

práce v terénu, zhruba od konce února do zhruba konce dubna, byl TP omezen,

tak omezením svého provozu . Provoz fungoval jen

přes

kontaktní okno v

přízemí

budovy v Českém Krumlově v tomto období a výkon TP v lokalitě Kaplice probíhal pouze
po telefonické domluvě. Dva pracovníci byli na OČR.
Město

a samotný výkon TP se realizoval opět plně od května 2021. V průběhu roku a především

v letních

měsících

zaznamenali pracovníci TP

určité

posuny v oblasti

uživatelů

návykových látek

ve městě a okolí. Především se jednalo o zvýšené množství aktivních uživatelů pervitinu
a alkoholu, a to v disponovaných oblastech
především

Jako problematická se jevila
současně

města

Kaplice

přístřeší"

vykazovali znaky osob " bez trvalého

město

Kaplice, významné .

Někteří

park a centrum

města).

situace s nestabilizovanými uživateli alkoholu,

bydlením . Je možné konstatovat, že množství těchto
bylo

(např . městský

klientů

kteří

nebo s přechodným a ohroženým
nebylo nikdy v tak malé

lokalitě,

jako

se ocitli v zásadním propadu jak po psychické, tak

závislostn í stránce . Problémy a množství těchto osob přinesla dle našeho názoru především
aktuálně

problematická

neřešené

společenská

situace, která tyto problémy velmi prohloubila a dlouhodobě

problémy s užíváním OPL u těchto osob. Svou roli měl i zánik některých možností

v oblasti nekvalifikované práce . Významnou

měrou

se také

začíná

projevovat zhoršující se situace

v oblasti bydlení u osob v hmotné nouzi jako takové.
Pracovníci v oblasti
předávání
četné

v

města

Kaplice poskytovali více

výkonů výměnného

programu, dále více

výkonů

informací i výkonů sociální práce a individuálního poradenství. V letních měsících byly

také výkony

místě řešili

zaměřené

na zdravotní a sociální dopady

také problémy s bydlením a propadem

především

příjmů např.

užívání alkoholu. Klienti

z nepravidelné práce.

Co se týká preference užívaných látek - hlavními zneužívanými OPL jsou alkohol a pervitin
doplňovaný

kteř í

THC, a to více

méně

u obou jmenovaných skupin . Ve

městě

je množství

uživatelů

THC,

nemají velkou potřebu ve své většině využívat služby TP. Zde se služba snaží pracovat formou

krátkých intervencí rizikového chování, které jsou doplněné materiály o účincích OPL.
Po celé období, kdy TP fungoval standardním způsobem , tzn . květen až prosinec 2021,
pokračovala

depistáž terénu a vyhledávání nových klientů, se snahou jim poskytnout pomoc po

zhodnocen í stavu a potřeby služby TP.
Dalším trendem v průběhu roku bylo přesouvání kiientů například z českého Krumlova do Kaplice
a zpět . Za problematikou opět stojí dlouhodobě neřešená bytová situace především pro osoby
v nouzi a zaměstnávání

prostřednictvím

pracovních agentur, které využívají situace na trhu práce .

Ve městě pravidelně dochází k vylepování informačních materiálů a samolepek, dobře probíhá
spolupráce s lékárnou, městskou policií, městským úřadem -soc . odborem a pracovníky OSPODu
města

Kaplice . Místo se navštěvuje dvakrát týdně ve středu a pátek.

Město

Velešín je povahou také vesnického charakteru a je navštěvováno lx týdně, v

Místo je příliš malé na kontaktn í práci s klienty v terénu a je zde naprostá absence
V místě probíhá především předávání kontaktů, oslovování a snaha případné n
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směřovat k využívání služeb TP po tel. kontaktu. V roce 2021 zde program pracoval s několika

klienty, kteří byli současně v péči OSPODu Českého Krumlova a Kaplice, a to formou individuální
práce a poradenství nebo stabilizace jejich stavu.
LOKALITA MĚSTA VĚTŘNÍ
Ve

městě Větřní

(z pohledu povahy místa se jedná spíše o

také jako v ostatních oblastech v

průběhu

větší

obec s cca 3800 obyvateli), byl

jara 2021 výpadek v poskytovaných službách TP a to

z důvodu OČR zaměstnanců a omezení služeb, které následovalo po zavedení výjimečného stavu
v ČR. Oblast (lokalita) Větřní je logisticky a pracovně rozdělena na dvě území. První je dolní část
obce a tzv. „ulice Rožmberská", která je trvale problematická a je zde vysoká prevalence užívání
nemění

návykových látek. Tento trend se v roce 2021
v

místě, nezaměstnaností

a je spojený s celkově špatnou situací
dokončeného vzdělání, populační

místní romské komunity, absencí

explozí, velkou migrací obyvatel, špatnou úrovní bydlení a dalšími prohlubujícími se sociálními
tématy, které tato komunita trvale má.
soc. dávky. V

místě

Převážná většina

obyvatel

buď

nepracuje, nebo pobírá

se setkáváme s problematickými uživateli pervitinu, dále uživateli alkoholu

a THC. V závěru roku máme i zprávy o zneužívání psychofarmak a léků s obsahem

opiátů.

V místě dochází k nepravidelným kontaktům s klienty, kteří příležitostně mění injekční sety
pro sebe nebo blízké okolí. Pracovníci mají
programu a
následků

značná část klientů

nebere

často

výměnný

problém klienty motivovat k výměnnému

program jako

prostředek

užívání návykových látek, ale jako službu pouze pro jejich

ke snížení negativních

potřeby

a bez návaznosti

na preventivní charakter služby. Pracovníci se v místě snaží především o osvětu a důraz kladou
na

předávání

informací a dovedností, které jsou zde

a bezpečnostní pravidla jsou zde

potřeba

neustále

dále uživatelé alkoholu, uživatelé THC i uživatelé
střední části

OPL. Ve

nezbytně

připomínat.
např.

nutné. Základní hygienická

V místě jsou uživatelé pervitinu i.v.,

psychofarmak v kombinaci se

a potýkají se též se zvýšenou mírou užívání OPL. Zde probíhá pravidelná
kampaň

v rámci

zmíněnými

obce jsou ubytovny, které mají své klasické problémy s lidmi v nouzi

informační

především

výlepová

strategie služby.

Horní část obce je celkově klidnější, nemá pověst problematického místa nebo „vyloučené"
lokality, i když i zde jsou problémy s užíváním OPL. V minulosti
městského

Toto je
je

místa v oblasti

parku jsou v posledních zejména dvou letech nahrazena spíše byty a místy v soukromí.

nepochybně

oslovovat

navštěvovaná

komplikace, která práci TP

potencionální klienty v místech,

navštěvováno

dvakrát v týdnu v

pondělí

znevýhodňuje.

kde je

zvýšený

V horní
pohyb

části

osob.

obce je snaha
Město

Větřní

a pátek.

OBLAST LIPENSKÉ PŘEHRADY A PŘILEHLÝCH OBCÍ
Oblast Lipenska je celkově hůře dostupná než zbytek lokalit, které TP navštěvuje. Z pohledu
klientů

a užívání OPL je oblast méně probádaná a svou povahou odpovídá spíše „horským"

regionům.

Je zde více míst (oblastí), která se nachází mimo hlavní obydlená místa a potýkají se

s negativním dopadem užívání omamných a psychotropních látek (OPL).
V roce 2021 zde byl stejně jako v ostatních oblastech výpadek pravidelných služeb
nouzového stavu v ČR a provoz TP byl obnoven v květnu 2021. V oblasti je několik kli
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nepravidelně mění injekční

sety pro svou potřeba a také zprostředkovávají výměnný program

pro své okolí. Kontakty tak nejlépe fungují na zavolání. V roce 2021 zde pracovníci poskytovali
výkony výměnného programu, individuální poradenství a předávání informací.
Oblast Lipenska se skládá z několika malých měst a vesnic v okolí Lipenské nádrže zhruba do 2 tis.
obyvatel. Pracovníci se snaží v místě oslovovat především nové klienty. V zimním období je oblast
s malým pohybem obyvatel, v létě je naopak krátce zatížena nadměrným turistickým ruchem,
především

v měsících červenci a srpnu, kdy se zde pohybuje řada lidí, kteří nemají potřebu

využívat hr. služby a nejsou to obyvatelé této oblasti.
V oblasti probíhá pravidelně výlepová kampaň materiálů TP a předávání letáků klientům nebo
předávání

informací na vytipovaných místech - lavičky, bary, restaurace apod. Oblast se

navštěvuje

jednou týdně vždy v pátek.

I

TÝM

PRACOVIŠTĚ

STREETWORK

v ROCE

2021

V průběhu roku 2021 odešla z důvodů opatření v nouzovém stavu a nejasné situace směrem
ke školní docházce jedna pracovnice TP . Pracoviště bylo v podstatě od poloviny února do června
personálně pod svým normálním stavem, a to z důvodu opatření vlády ČR. Proto nebylo možné
ideálně

fungovat . V červenci 2021 pracoviště opustila kolegyně na 0, 7- 0,8 prac. úvazku

a pracoviště opět od letních měs íců hledalo pracovníka na doplnění týmu . Od listopadu 2021 má
služba opět celkem 4 pracovníky na cca. 3,6 - 3,8 prac. úvazku. Toto se ukazuje jako nezbytné pro
základní zajištění provozu v určitém režimu a potvrdilo se to i při jiném personálním ohrožení
pracoviště (např . delší onemocnění) , nebo čerpání OČR .

Všichni pracovníci jsou na HPP a pravidelně se účastní vzdělávání, týkajícího se problematiky
návykových látek a cílové skupiny služby. I v roce 2021 byl harmonogram vzdělávacích akcí a kurzů
u jednotlivých pracovn ík ů narušen nouzovým stavem a rušením programů a kurzů . Tým se
prav i delně účastní

supervize .

ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRACOVIŠTĚ
Způsob

hodnocení úspěšnost i služby (jakým způsobem, v jakých intervalech a na základě jakých

kritérií je hodnocena

úspěšnost,

kvalita, kvantita)

Statistika služby je vedena v programu FREEBASE . V rámci projektového
terénním programu je

prováděno

dvojí hodnocení

účinnosti

pracoviště

a v jeho

a kvality námi poskytovaných služeb -

kvalitativní a kvantitativní.
KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ

----

Kvalitativn í hodnocení práce a efektivity probíhá průběžně v rámci porad realizačního týmu
projektového pracoviště vždy jednou za týden a také prostřednictvím schůzek se superv· ..

pracoviště/projektu jednou

za 2

měsíce

nebo

častěji,

dle aktuální

situace. Možnost supervize mají také pracovníci samostatně .
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Větší
při

hodnocení služby probíhá vždy každého čtvrt roku a je spojeno se sběrem jednoduchých dat

v

šetřením,

slovn ím

anonymně

k dispozici
průběhu

účel vytvořeny.

jež jsou pro tento
v blízkosti

multifunkční

celého roku v anonymní schránce.

zaznamenán. Vyhodnocovány jsou formou
řešena

také

a externích

při

supervizi.

Pracoviště

prvního kontaktu po

ukončení

Slovní

zpětné

pracuje

šetření

zpětnou

zařízení

využívání služby nebo jeho

probíhá 2x

při poradě

vazby

pracuje také se

spolupracovníků . Kvalitativně

Dotazníky o hodnocení služby jso u také

místnosti TP s popisem jak je vyplnit a sbírají se
týmu.

ročně

a výsledek je

Přijatá opatření

vazbou od spolupracujících
do jiného

zařízení

zařízení

klientů

též sledováním jednotlivých

předání

jsou

odborné

od

péče

v návaznosti na individuální plány jednotlivých klientů TP.
Při

vedení dokumentace je u

drogové

kariéře, změny

uživatelů

služby sledována celá

řada ukazatelů: změny

klientova rizikového chování, sociálního

prostředí,

v

spolupráce s klientem a sledování, zda použité intervence vedou k určenému cíli,
ke

změně

klientově

sledováním efektivity
pře d evším

rizikového chování, spokojenost s poskytovanými službami a další skutečnosti.

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ
Hodnocení činnosti z kvantitativního pohledu, tzn. statistik o množství odvedené práce, probíhá
formou průběžných monitorovacích, pololetních a závěrečných zpráv, které zpracovává vedoucí
zařízení (projektového pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov) vždy za dané období realizace

programu. O programu je zpracovávána také statistika vypovídající o množství odvedené práce.
Jako standardní používáme při kvantitativním vyhodnocování činnosti tabulky RVKPP
klientů

„Počet

a kontaktů" a „Služby a výkony". Program se snaží každého půl roku sledovat tendence

na drogové scéně a vypracovává doporučení do další činnost a vymezení priorit do dalšího období.

I KRITICKÉ
Počátek

ZHODNOCENÍ ROZVOJE PROGRAMU, DOSAŽENÍ

CÍLŮ

a průběh roku 2021 v mnohém připomínal rok 2020. Především počátek roku a první

čtvrtletí bylo spojené s nouzovým stavem v ČR a to ovlivnilo fungování služby jako celku.

V polovině února 2021 jedna kolegyně nastoupila na OČR a další pracovnice onemocněla, a poté
musela také nastoupit na OČR. Tato situace trvala, až do dubna 2021. Od března 2021 byl
z důvodu opatření v ČR uzavřen celý objekt, kde sídlí TP a služba fungovala jen na kontaktní okno
v přízemí budovy. Pravidelné výjezdy do jednotlivých lokalit TP byly zrušeny. Platil také zákaz
cestovat mezi okresy, to značně celkově omezilo pohyb. Zbylí dva pracovníci služby vyjížděli pouze
po telefonické konzultaci a to

především

na

výměnný

program .

Dva zbylí pracovníci TP tak museli řešit celou řadu psychicky i lidsky náročných situací a to
především

v období měsíce března až dubna 2021. Pracoviště se snažilo zachovat po celou dobu

základní služby a neuzavřít službu. Přes kontaktní okno nebylo možno poskytovat některé výkony,
které jsou jinak náročné na zázemí služby a použití multifunkční místnosti, jako např . testování
infekčních onemocnění nebo náročnější individuální poradenství s potřebou větší anonymity.

Klimaticky se v této části roku také nedají všechny výkony realizovat jen ve venkovním pros~v ~JitHi' audit.
Služba tak řešila především udržení základního provozu a byla zajišťována pouze
a
o,,.-1C;'
pracovníky služby, kteří byli velmi vytíženi základními výkony.
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Z pohledu rozvoje služby tak první pololetí bylo pouze o základním fungování. V červnu jedna
kolegyň

z našich

z rodinných

důvodů

odešla . V létě a na podzim 2021 tak

posilu týmu. Od listopadu nastoupila do TP nová
Pracoviště

služeb.

má za sebou

Současné

opět náročný

opět pracoviště

kolegyně.

rok, nedošlo k rozvoji služeb, ale nedošlo ani k uzavření

nastavení služeb TP je kombinace provozu

multifunkční

místnosti TP a samotné
potřebám.

terénní práce a je to z našeho pohledu dobrý kompromis, který odpovídá místním
Multifunkční

místnost je

hledalo

denně navštěvována řadou klientů, kteří

vyhledávají pracovníky s celou

škálou požadavků, a to od výměnného programu, přes poskytování informací, až po individuální
poradenství.
Řada klientů funguje také po telefonické domluvě. Toto se týká převážně klientů mimo město
český Krumlov. Pozitivní pro službu je ce lkové množství kontaktů a odvedené práce a to

od poskytování informací, až po individuální práci. Rok 2021 byl i
výkonů

poměrně úspěšný

a statistiky

počet klientů

a celkový

přes náročné

299 i

období z pohledu

počet kontaktů

3324, je,

myslíme, dobrý výsledek, který je pro pracovníky pozitivní motivací do dalšího období, které, jak
věříme ,

bude

příznivější

i sPOLUPRÁCE SE

pro

případný

ZAŘÍZENÍMI

rozvoj služby.

V SÍTI

PÉČE

O UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Služba v roce 2021 spolupracovala nadále jako v

předchozích

letech s řadou institucí státní

i neziskové povahy a to jak po odborné stránce, tak poskytováním konzultací s následným
předáván ím klientů

do dalších

zařízení. Pracoviště

oboustranně

navázané kontakty, ale snaží se budovat i nová
především

V oblasti

z každodenní praxe
léčby

navazuje ve všech hlavních bodech na již

(psychiatři, střednědobá

a další odborné pomoci

ústavní

dlouhodobě

výhodná spojení, která vyplývají
léčba

úspěšně

a další služby v oblasti).
spolupracujeme

především

s Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr, Jihlava, Jemnice a dalšími odbornými zařízeními
a službami na území

Jihočeského

kraje - terénními programy a K-centry v sousedních lokalitách

(Strakonice, Prachatice, České Budějovice) . V oblasti prevence návykového chování pracoviště
spolupracuje se

středními

a základními školami v regionu . V oblasti soc. dávek a

zajišťování

bydlení, spolupracuje program především s MěÚ český Krumlov a MěÚ Kaplice. Při testování
a

předávání klientů

městských

se

úřadech

úspěšně

a oboustranně

v Českém

Krumlově

daří

a

spolupracovat s OSPODy na

městě

Kaplice.

V oblasti

místně příslušných

ambulantní

léčby

spolupracujeme zejména s psychiatry: MUDr. Michálkem, MUDr. Churanem, MUDr. Norkem,
MUDr. Kozákem a dále psycholožkou P. Kučerovou .
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i sTATISTIKA SLUŽBY ZA ROK 2021
Tab.1: Kontaktní a poradenské služby pracoviště Streetwork český Krumlov: Klienti
2020 1 )

2021 1 )

207

184

155

106

133

101

- z toho se základní drogou heroin

1

1

- z toho se základní drogou pervitin

145

108

- z toho se základní drogou kokain/crack

-

-

- z toho se základní drogou kanabinoidy

61

60

- z toho se základní drogou extáze

-

-

- z toho se základní drogou těkavé látky

-

-

Počet klientů- uživatelů
uživatelů

drog,

kteří

nealkoholových drog (počet jednotlivých

využili v daném období

alespoň

jednou služeb

programu)
-z toho

mužů

- z toho

injekčních uživatelů

drog

- z toho se základní látkou Subutex

nelegálně

-

1

- z toho se základní látkou Subutex

legálně

-

-

- z toho se základní látkou metadon nelegálně

-

-

- z toho se základní látkou metadon legálně

-

-

37

36

107

100

10

15

Průměrný věk klientů - uživatelů nealkoholových drog

2

l

Počet klientů - uživatelů alkoholu

Počet klientů

- neuživatelů drog, kteří využili alespoň jednou

služeb programu 3l
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Tab.2: Kontaktní a poradenské služby: služby/výkony
Počet osob,

Služba

které

Počet výkonů (v jednotkách uvedených

službu využi ly

v pravém sloupci)

2020

2021

2019

2021

314

284

3345

3325

93

92

93

92

Fočet kontaktů

133

101

625

526

Pocet

xxx

xxx

Hygienický servis

8

11

21

29

Počet

Potravinový servis

166

142

2443

2456

Počet

Zdravotní ošetření

6

16

6

36

Pocet

ošetřeni

99

70

291

195

Počet

sezení

Skupinové poradenství

-

-

-

-

Počet

skupin

Krizová intervence

6

13

10

27

Počet

intervenci

Reference do K-center

-

-

-

-

Počet

referencí

Reference do léčby

5

10

5

11

Reference do programů

-

-

-

-

Počet

referencí

9

22

12

54

Počet

1nte1 ve nu

Testy HIV

28

18

35

Testy HCV

28

18

36

22

PcČt't

prL\td ny h testt

Testy HBV

28

18

36

21

~očt't

prcvedcn\ch testu

Testy na syfilis

28

18

36

21

Počet provede11y~h

Těhotenské

10

9

18

15

Pocet prov denych testl'

76

83

321

372

roc'et provedu1ych testu

xxx

xxx

208

321

Pocet intervt'nr1

-

-

-

-

Poc et intervf t1LI

Kontakt s uživateli

Počet

kontaktu

návykových látek
- z toho prvních kontaktů
Výměnný

program

- vydané

injekční

jehly

Individuální poradenství

vyměn

39116 31085 Pocet
využiti sprd1y,

Pot:et referenn

substituce
Asistenční

služba

testy

Testy na přítomnost drog
Intervence po telefonu,

20

flL1l' el proveJenych testu

testu

internetu
První pomoc

ň~«'o y audi·
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2. OBSAH A AKTIVITY TERÉNNÍ SLUŽBY VIKTORIE V ROCE 2021

Terénní služba Viktorie je původním rozšířením služeb pracoviště
Streetwork Český Krumlov na oblast pouliční a klubové prostituce
na spádovém území bývalého okresu Český Krumlov. Služba
poskytovala své aktivity v roce 2021 v oblasti trasy E-55, obcí Dolní
Dvořiště,

Skoronice, Kaplice, Studánky, Rožmberk a Vyšší Brod

s přesahem do širší oblasti Lipenska a Pošumaví (obec Strážný
a okolí) .
Poskytování služeb jako celek prošlo v roce 2020 - 2021 složitým
obdobím, které provázelo skoro celý rok 2020 a také první

čtvrtletí

roku 2021. A to jak z hlediska nových situací, tak nestandardního
fungování a podmínek celé cílové skupiny, a tím i povahy práce.
Služba Viktorie funguje především jako sociální a zdravotní prevence v oblasti poskytování
placených sexuálních služeb na Českokrumlovsku, Kaplicku, Lipensku a Pošumaví. Provoz
a nabídka služby byla, byť s obtížemi v prvním čtvrtletí roku 2021, poskytována během celého
období roku 2021. Z pohledu

náročnosti

práce a podmínek práce bylo

nejnáročnější

první

čtvrtletí

roku 2021, které bylo silně ovlivněno nouzovým stavem v ČR a další vlnou uzavírání provozů
v gastronomii a ubytovacích službách.
Třináctý

rok provozu a aktivního působení služby znamenal opět omezení v podmínkách

poskytování služby a povahy práce s klienty. Služba se potýkala s jevy, které až do roku 2020 2021 nemusela nikdy

řešit . Především

to byla problematika neoficiálního provozu

podniků,

které

služba pravidelně navštěvovala a navštěvuje. častá byla záměna našich pracovníků s jakýmisi
„kontrolory" vyslanými státem. Dále to byly

dříve běžnou součástí

využít služby, které byly
složité dokazovat

„nově" svůj

obavy, které klientky TP
do „normálního" stavu v
Podzim 2021

např.

měly. Běžný

sdělit

pobyt další osoby v

poskytované služby. V některých

status a pracovníci museli

průběhu

přinesl opět

obavy

vyjasňovat některé

standard služeb a

průběh

zařízení

případech

nebo
bylo

informace a vyvracet

jejich poskytování se vracel

léta 2021.

krátkodobé zhoršení situace, ale jako celek byla situace

významně

lepší

než v předchozím roce . Terénní služba je původním rozšířením služeb pracoviště Streetwork Český
Krumlov na oblast pouliční a klubové prostituce na spádovém území bývalého okresu český
Krumlov. Za dobu své

třináctileté

úspěšnou

existence se služba stala, dle našeho názoru,

-----

a využívanou službou, která provedla tisíce (více jak 10 tis.) testů infekčních onemocnění
a

uskutečnila

tisíce

kontaktů.

screeningového testování, až po

Služba poskytuje
asistenční

řadu

služeb od

službu nebo pomoc se

výměnného

změnou

identity a

prog .
př

na jiný způsob obživy a změnu pobytu.

,111:

'l,

c:i

Základním zaměřením služby Viktorie je sociální prevence a přesah na zdravotní pro
a problematiku užívání návykových látek a alkoholu, které jsou s poskytováním p
sexuálních služeb úzce spojené.
Služba Viktorie měla v roce 2021 v oblasti Českokrumlovska, Lipenska a Pošumaví celkem 146/4
klientů (ženy/muži). Uskutečnila 767 kontaktů, provedla 1208 testů na VHC, VHB, HIV, Syfilis
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služby bylo vyměněno

a v rámci

přijato/vydáno

kusů

celkem 887 /924

injekčního

materiálu/setů .

Služba si v

průběhu řady

let svého

působení vytvořila

trvalé místo

především

v oblasti poskytování

odborného zdravotního a sociálního poradenství, které je uživatelkami služby
využíváno. V

současnosti,

tak

představuje

aktivní preventivní

opatření,

která

řeší

pravidelně

hygienickou

hrozbu pro obyvatele celého regionu Českokrumlovska a to především z důvodu provázanosti
s pobytem klientek v obci Větřní, Kaplice a dalších místech Českokrumlovska, Lipenska
a přilehlého okolí.
patřilo

Mezi nejvíce frekventované výkony
a

onemocnění

testování

infekčních onemocnění

(HIV, VHC, VHB

syfilis) a s nimi spojené zdravotní a specifické poradenství. V návaznosti pak

odkazování na odborné instituce a lékařské služby.
Méně

využívaný byl oproti minulým

jehel). časté bylo především

rokům výměnný

program použitých

injekčních setů

předávání informací a poskytování materiálů

(inj.

preventivního

charakteru . Projekt terénní služby Viktorie je úzce propojen se službou Streetwork pro

města

český Krumlov a Kaplice, která je zaměřena na uživatele návykových látek. Služba využívá

zkušeností, které v této oblasti má, a
poradenství
Tradičně

při

poskytovala v

průběhu

roku 2021 odborné

užívání návykových látek a problémů s ním spojených .

se toto

poradenství týká v TP Viktorie

a psychofarmak. Během
na

aktivně

onemocnění

roku 2021

především

pracovníci aktivně

syfilis a virových hepatitid,

při

užívání alkoholu, pervitinu

řešili

případy

reaktivních testů

kterých došlo k následnému

předání

klientek

do specializovaných zařízení a další péči, léčbě, nebo odjezdu klientky zpět do své země k léčbě.
V roce 2021

tvořily

zhruba 70% uživatelek služby ženy z Rumunska,

Maďarska,

Ukrajiny, Moldávie,

Slovenska a také afrických zemí. Služba působí v příhraničních oblastech bývalého okresu český
Krumlov, dále na Lipensku a širším Pošumaví. Pracovníci služby fungovali vždy ve
22h .
AKTIVITY PROJEKTU SLUŽBY VIKTORIE V ROCE 2021 BYLY :
1. Výměnný program a harm reduction materiál
2. Testování na

infekční

nemoci (Syfilis, HIV, HCV, HBV)

3. Informační servis
zaměřeno

4. Zdravotní poradenství S. Drogové poradenství -

při

na pohlavní a infekční onemocnění

užívání návykových látek

6. Krizová intervence
7. Sociální práce s klientem
8. Osvětová

činnost

- besedy,

semináře

65

čtvrtek

od 14-

Tab.3: Statistický přehled

výkonů

služby Viktorie za roky 2019, 2020 a 2021

Název indikátoru

Počet klientů

Osoba

Počet kontaktů-celkem

Kontakt

Počet

2019

2020

2021

muži/ženy

muži/ženy

muži/ ženy

Jednotka

1/303

7/223

4/146

924

740

767

1482

1248

1208

1634/1715

580/610

887/924

provedených testů-celkem:
Testy

HiV, HCV, HBV, Syfilis
Počet vyměněných injekčních stříkaček

Kus

3. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - PRO OSOBY V KRIZI V ROCE 2021

Služba OSP byla v provozu po celý rok 2021. Služba je

poměrně

novou aktivitou

pracoviště

Streetwork český Krumlov a je v aktivním provozu od března roku 2019 . OSP je tak třetí
registrovanou službou pracoviště Streetwork český Krumlov, která administrativně vznikala
v

průběhu

roku 2018 a aktivně

Služba byla reakcí na
pracoviště

začala

narůstající

fungovat v

březnu

roku 2019.

množství osob, které

navštěvovaly multifunkční

místnost

Streetwork, měly problémy s užíváním návykových látek a současně také další

problémy, jako absence přístřeší, zdravotní problémy, duální diagnózy, špatný zdravotní stav nebo
invaliditu.
Tyto osoby současně svou charakteristikou naplňovaly kritéria dalších cílových skupin - především
osob bez přístřeší a obecně osob v krizi. Pracovníci se následně potýkali s požadavky na řešení
další doprovodné agendy, která dříve nebyla přímo náplní pracoviště Streetwork Český Krumlov,
ale bylo

potřeba

V průběhu

na ni reagovat.

roku

2021

pracovníci

opět

poskytli

poměrně

široký

rozsah

služeb,

a to

od psychologického poradenství a podpory osob v různých krizových stavech a životních
okolnostech, až po náročnější řešení osobní situace a stavu klientů. Významná byla především
problematika spojená se sociální prací - sociálním statusem, inval. a starobním důchodem ,
dávkami hmotné nouze, dluhy nebo trestně - právní problematikou .
V lednu až dubnu 2021 do běhu služby zasáhl opět nouzový stav a výkony tak byly v tomto období
především zaměřeny na podporu a základní psychologickou pomoc. Služba má
oddělenou

statistiku a vedené osobní složky klientů .
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OBLASTI ZAMĚŘENÍ SLUŽBY A POSKYTOVÁNÍ PODPORY V ROCE 2021
V průběhu roku 2021 pracovníci poskytovali poradenství v těchto oblastech:
•

při zajištění

ubytování (dle kapacit a trvalého bydliště KLIENTA)

•

při

•

při zajišťování soc. sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti

•

při vyplňování formulářů

•

při vyřizování

•

při stěhování klientů

•

při

poskytnutí informací k dluhovému poradenství a insolvenci

•

při

odcizení či ztrátě dokladů a finančních prostředků

•

při vyřizování dokladů,

rodného listu a prokázání totožnosti

•

při

a dalších institucích

•

při poskytování informací o právech, povinnostech a právních předpisech ČR

•

při zprostředkování

•

při uplatňování

•

v krizových situacích

hledání práce

jednání na

invalidního a starobního důchodu a vyřizování nároků na ně
nebo

úřadech

přesunu

kontaktu se

do sociálního

zařízení

společenským prostředím

práv klientů

Služba byla k dispozici každé úterý a čtvrtek od 12 do 14 hodin .

PŘEHLED VÝKONŮ SLUŽBY ZA ROK 2021

Název indikátoru
Počet klientů

Jednotka

33/27

- muži/ženy

Počet kontaktů - celkem

208
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OKRUHY OSOB

Služba byla poskytována

především těmto

skupinám osob :

přístřeší

•

osoby bez

•

nezaměstnaní

•

osoby v krizové situaci

•

zadlužení

•

oběti

•

propuštění

•

osoby osamocené

•

uživatelé návykových látek nebo alkoholu (není podmínka

•

lidé s psychickými problémy

•

lidé, kteří potřebují pomoc při uplatňování svých práv

domácího násilí nebo trestné

činnosti

z výkonu trestu
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při

využití služby)

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY A POBYTOVÉ AKCE

r PŘÍMĚSTSKÝ

třetí

Letošní, již
tábora

TÁBOR S BOUDOU

připadl

Každý z

ročník

příměstského

na první srpnový týden.

pěti dnů

od 2. do 6. 8.

přinesl

dětem

jiný program, který byl tentokrát

hodně

ve znamení vodního živlu a

přírody

obecně .

Pondělní

dopoledne

jsme zahájili seznamovacími hrami a
svačinkovým

který
po

někteří

obědě

workshopem,
znali z

předchozích

let, a

vyrazili na cestu za pokladem

do Římova. Tam měly děti za úkol
vyhledat správná zastavení
a

odpovědět

křížové

cesty

na zadané otázky, aby

našly cestu k zasloužené odměně. úterý jsme věnovali vodnímu světu - na programu byl dvojí
přírodovědný

workshop o vodní

flóře

a

fauně

městem

lipenské nádrže. Za

Frymburk jsme

ve skupinkách pod odborným vedením lektorek Jany Peltánové a Moniky Krolové lovili vodní
živočichy

a

společně určovali

jejich druh a prošli

naučnou

stezku s výkladem o významu vodních

rostlin pro rovnováhu lipenského ekosystému. Odpoledne se
břeh

Lipna a zpět, což byla pro

Na další den jsme

měli

některé

z nich

úplně

děti ještě

svezly

převozem

první cesta tímto dopravním

naplánován workshop paddleboardingu,

počasí

příznivě,

obědě .

Děti

začátku

opatrně

se však ráno

netvářilo příliš

proto jsme ho zahájili až po

vybavení
v

na druhý

prostředkem .

i

dostaly

zapůjčeno

veškeré

krátké

instrukce,

jak

udržet na
rozjet

prkně,

po

se

a mohli jsme se
hladině

vodní

Hornobránského rybníka . Za krátkou chvíli
se

všechny

děti

lektorů

díky vedení

dokázaly na paddleboardech nejen vestoje
pohybovat, ale i zkoušet

různé

triky

a cviky podporující jistotu a stabilitu.
Na závěr se někteří nebáli ani náskok~u_ _
.i. "f.\IHY auťitr;
· '/:.to
~ "-""1
·g,,~
q~

na paddleboard s rozběhem z plošiny.

.~
~

ff
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čtvrteční den měl být původně ve znamení dalšího vodního sportu - raftingu, deštivé počasí nás

ale donutilo

změnit pořadí

aktivit a

jsme za poutavého výkladu strávili

raději

příjemné

jsme vyrazili do

českobudějovického

dopoledne. Zbytek dne pak

patřil

Planetária, kde

hrám v

Boudě.

Náš společný týden vyvrcholil sjížděním Vltavy z Českého Krumlova do Rájova na raftech . Počasí
nám nakonec po vydatných deštích předchozího dne přálo , takže plavba byla dost rychlá
a příjemná . Děti za své poctivé pádlování dostaly v cílové stanici staročeskou placku a v Boudě
potom na rozloučenou diplom a sladkou odměnu .
Letošního příměstského tábora se zúčastnilo celkem 14 dětí.
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rLETNÍ TÁBOR

PRO

DĚTI

Z

VĚTŘNÍ

Od neděle 18. července 2021 do soboty 24. července 2021 se uskutečnil sedmý ročník letního
pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality města Větřní. Patronaci nad táborem
a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. a to ve spolupráci s městem Větřní a Jihočeským krajem. Jako táborová základna nám
po delší době opět posloužila Chata pod Kletí, která se nachází v kousek od malebné vesničky
Krásetín . Podobně jako v předešlých letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora
přiblížit dětem kulturně

historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že

jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Do programu tábora byly ale zařazeny také
nejrůznější sociálně

preventivní a vzdělávací aktivity.

První den tábora se uskutečnil ve znamení výletu do Českých Budějovic, kde jsme měli po obědě
zamluvenou exkurzi v místním planetáriu. Po této návštěvě jsme děti vzali na zmrzlinu a prošli
jsme se po centru města „ .Poté jsme uťapaní odjeli
zpět

na základnu tábora .

Program druhého dne byl ve znamení celodenního
výletu na naučnou stezku Olšina . Bohužel, počasí
nám nepřálo„.byla zima, foukal studený vítr, a tak
jsme se nemohli vykoupat v místním rybníce .
Večerní

program byl vyhrazen semináři o Romech,

který byl zaměřen

na jejich historii, kulturu

a tradiční zvyky.
Následující den jsme se rozhodli vzít děti na rafty.
Oproti minulým
jinou trasu

ročníkům

řeky

jsme tento rok zvolili

Vltavy, a to od Domu

dětí
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a mládeže v Českém Krumlově do kempu ve Zlaté Koruně. Tento úsek se ukázal být jako dobrá
volba. Po cestě jsme si mohli prohlédnout celý Český Krumlov z raftu a dále se nám naskytlo
mnoho krásných
několikrát

přírodních

scenérií.

zastavit na koupání a

Počasí

osvěžit

nám také

přálo,

Proběhlo

se.

a tak nám nic nebránilo se po

také

několik „námořních

cestě

bitev" mezi

jednotlivými rafty ...
Po návratu na základnu jsme jako

překvapení

hudební skupiny „Romani Gili", která všechny
Program dalšího dne tábora byl zahájen
na

nějž

seminářem

jsme si pozvali erudovanou lektorku Evu

Pelhřimov,

která se tomuto tématu

tohoto

roztančila

věnuje řadu

večera uspořádali

živý koncert romské

a rozezpívala .

s tématem

Havlíčkovou

bezpečného

užívání internetu,

z neziskové organizace „Hodina H"

let.

Po skvělém workshopu a obědě jsme společně s dětmi odjeli na exkurzi památníku Jana Žižky v
Trocnově,

kde jsme

měli připravenou vzdělávací

hru týkající se historie a husitství.

program byl vyhrazen táborovému ohni a kytarám, kdy si
klasické táborové

děti

mohly zazpívat romské

Večerní

písně

a další

„odrhovačky".

Poslední táborový den se nesl na
vzdělávání

a

připraveny

nejrůznější

prevence.

vlně

neformálního

děti

Pro

workshopy

jsme

měli

semináře

a

týkající se environmentální problematiky jako je
například

na

ekologie, hospodaření a působení člověka

přírodu .

Tuto aktivitu jsme

prostřednictvím

neziskové

zajištěnou

organizace

Posledním programem dne bylo
diplomů

měli

AISEC.

závěrečné předání

všem účastníkům letošního tábora.

V sobotu po snídani a nezbytném úklidu jsme se s
dětmi

odebrali na parkoviště pod lanovkou na Kleť,

odkud

nás

přistavený

autobus

odvezl

zpět

do Větřní.
Letošního letního tábora se
dětí

ve

věku

zajištění měli

zúčastnilo

celkem 20

od osmi do dvanácti let. Personální
na starost zaměstnanci a externí

spolupracovníci NZDM Bouda. Součástí realizačního týmu byla i terénní pracovnice obce Větřní.
Podle ohlasů ze strany dětí a ze závěrečného vyhodnocení ze strany vedoucích můžeme s radostí
konstatovat, že se tábor velmi povedl a v případě, že budeme mít možnost tento tábor znovu
organizovat, tak se

těšíme

na

příští

rok.
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rLETNÍ TÁBOR

HRÁTKY S

ČEŠTINOU

Ve dnech 15. - 21. srpna 2021 na
který byl

ojedinělý

Chatě

pod Kletí

proběhl

letní

tím, že jeho hlavním tématem byla výuka

dětský

češtiny

tábor „Hrátky s češtinou",

pro vietnamské

děti,

nabídl

jim ale i mnoho dalších aktivit.
Ve spolupráci s městem Vyšší Brod a jeho komisí pro integraci
týdenní pobytový tábor, kterého se
od

pěti

dětí

do šestnácti let.

Připraven

zúčastnilo

pro

ně

cizinců , připravilo

16 vietnamských a 2 české

dět i

ve

CPDM, o.p.s.

věkovém

byl bohatý program a spousta aktivit, které

spektru

měla většina

možnost zažít poprvé v životě .

O děti se staral tým složený z hlavního vedoucího (Jan Čermák - ICM), zdravotnice (lva
Sonnbergerová - ICM), interkulturní pracovnice, třech vedoucích a čtyř instruktorů . Každý den
v dopoledních hodinách probíhala výuka

češtiny

hravou formou, a to za pomoci

deskových i táborových her, klasické šipkované, poznávání
se zdobením

stromečku

a obdarováním

přírodnin

nebo

například

třeba přípravou

Vánoc

dětí.

V odpoledních hodinách byl program rozmanitý, následuje pokus o výčet všech programových
aktivit, které jsme pro
V pondělí jsme

děti předem připravili

přivítali

a s úspěchem realizovali :

vietnamistu Duc Anh Le, který si

připravil

povídání o vietnamských

diskutoval, česky i vietnam sky. V úterý jsme pak vyrazili na Kleť, kterou všichni zdárně z
~

a mohli si vychutnat jedinečnou vyhlídku i zasloužené občerstvení. Středa patřila jedné ff
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z dětmi nejlépe hodnocených aktivit programu jízda na koních a povídání o dalších
mají u chaty své
Ve

čtvrtek

návštěvy,
pečení

výběhy,

přišlo

kromě

říci,

která

dopolední
řadu

také

buchet, makových, tvarohových

i povidlových, kterého se
zaprášilo.

speciální

o které se zmíníme níže, na

českých

a nutno

zvířatech,

tedy kozy a prasátka.

zúčastnily

všechny

děti,

že se moc povedly a po buchtách se jen

Následně

nás navštívila známá blogerka
svůj

Do Thu Trang, která byla za

blog Asijatka.cz

letos již podruhé nominována na cenu Magnesia
litera, aby si s naším osazenstvem

povyprávěla

o vztazích Čechů a Vietnamců, o sobě, o nás,
a o zajímavém vývoji cesty vietnamské komunity
v českém

prostředí

a generačních

V pátek jsme si pro všechny
tradičních závitků,

které se

zdárně

ujala vietnamská

děvčata

proměnách.

přichystali

také výrobu

z našeho týmu, tedy interkulturní

pracovnice, oddílová vedoucí a instruktorka. Všichni jsme si tak vyzkoušeli, jak se závitek
připravuje,

co vše do

něj patří

a nakonec

samozřejmě

to nejlepší - ochutnávka. Smažené závitky

byly vynikající. Tato domácí varianta byla lepší než všechny, které jsme kdo
ochutnat. V pozdějších odpoledních hodinách stihla zdravotnice lva

ještě

nelátkových závislostí a pak nás čekal poslední program tábora - opékání
zpíváním klasických

českých

táborových

písniček,

měli

možnost v životě

workshop prevence

buřtů

na ohni spojené se

do kterého se rádi zapojili prakticky všichni

zúčastnění.

V sobotních dopoledních hodinách
diplomů dětem

a

dětí rodičům.

přišlo

již jen balení,

V závěrečném hodnocení jsme od

prakticky samá superlativa (až na drobnosti) a objevila se i
Vzhledem k velkému zájmu médií o tuto, dá se
články,

které o našem

táboře

vyšly,

tradiční

přidáváme

český rozhlas - https:Ubit.ly/3jlmADI
česká televize - https://bit.ly/3mEgzga - čas 33:05

TV Nova - https://bit.ly/3zs3a5a
České noviny - https://bit.ly/2WqECLd
Ještě jednou ČT - https://bit.ly/2WugDLA
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nějaká

ta

zde:

úklid,

dětí

rozloučení, předání

i týmu vedoucích slyšeli

slzička.

říci průkopnickou

dopoledni, kdy jsme si v rámci výuky s dětmi hráli na
a odkazy na

závěrečný

akci, nás ve

Vánoce, navštívili

čtvrtečním

rozliční novináři

LETNÍ TÁBOR PRÁZDNINY V POHYBU ČEŘÍN 2021

pořádalo

CPDM, o.p.s.

i v roce 2021

tradiční

prázdninovou akci, kterou byl letní tábor „Prázdniny

v pohybu". Tábor se uskutečnil na tábořišti Čeřín u Rožmitálu na Šumavě v termínu od neděle 1.
do soboty 14. srpna 2021. Tábora se
dětí

zúčastnilo

celkem 36

dětí

ve

věku

od 7 do 16 let,

včetně

šesti

z Dětského domova v Horní Plané .

Hlavní linií tábora byla celotáborová hra na motivy série knih a

filmů

prstenů".

„Pán

Do táborových programů byly zařazeny sportovní a pohybové aktivity, přírodovědné poznávání,
táborničení,

turistika a hry v

na paddleboardech,

činnosti

přírodě,

noční

hra, výcvik

s novými

kamarády,

výtvarné programy, stínové divadlo,

spojené s běžným denním chodem tábora a další.
Děti

se

setkaly

poznaly jiné
aktivity,

prostředí

každodenní život
zažít

věci,

a vyzkoušely si další

než

jsou

běžné .

Tábor jim umožnil

jiné,

ke kterým se

pro

běžně

jejich

ve škole,

doma,
či

jen tak

s kamarády
schopnost
přístřešek

někde

ve svém volném

nedostanou
„přežít"

v lese,

čase

například :

postavit

si

pro přespání z přírodnin, uvařit si z omezených surovin jídlo (jednodenní „přežití"),

vázat uzly, orientovat se v přírodě s pomocí mapy a busoly, poznávat rostliny, zvířata a přírodu
vůbec, naučit

se nebo zdokonalit v tábornických dovednostech, zkusit si 14 dní fungovat bez

mobilu, internetu a jiných technologických vymožeností,

rozdělávat oheň,

pracovat se sekerou

a pilou atd.

Program a obsah tábora byl postaven na vhodné

proporcionalitě

a rozmanitosti

Program byl složen z aktivit:
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a) sportovních a pohybových - hry v lese, na louce, v táboře, paddleboarding, výlety, ...
b) divadelních, hudebních a výtvarných (hraní stínového divadla s příběhy z etapové hry, zpěv
u táborového
c)

ohně, tvoření kostýmů, přístřešků

přírodovědných ,

poznávacích,

klasicky táborových a tábornických

ad.),

rukodělných,
činností. ...

U táborových aktivit byl kladen důraz na neformální složku výchovy a vzdělávání prostřednictvím
her, soutěží, sportu a dalších táborových aktivit vhodných pro účastníky dané věkové kategorie.
Osou programu byla celotáborová hra s motivem „Pán

prstenů".

V roce 2021 došlo ke

dvěma

změnám v programu a to z důvodu epidemiologických opatření směrem ke Covid19 - děti

neabsolvovaly splutí části řeky Vltavy na raftech a také návštěvu hradu Rožmberk, jelikož jsme
nechtěli

riskovat kontakt dětí s většími skupinami jiných lidí mimo tábor. K dalším jiným zásadním

změnám

na táboře nedošlo ani vzhledem k nepřízni počasí, neboť program se počasí
přizpůsobova I.

Celkem se tábora zú č astnilo 36 dětí a mládeže ve věku do 16-ti let a 16 dospělých (vedoucí
a instruktoři,

kuchařky,

technický a přípravný personál) .

I

MÉDIAKEMP 2021

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov realizovalo ve dnech od 4. do 7.
ročník čtyřdenní neformálně vzdělávací

listopadu 2021 osmý

název napovídá, jednalo se o
nejruzne1s1

média .

Jako

společné

mateřská

akce s názvem Médiakemp. Jak sám

setkání mladých lidí, jehož hlavním tématem byla

základna

účastníkům

sloužila

turistická

základna

českokrumlovského DDM v obci Zátoň u Větřní. Jednotlivé mediální bloky probíhaly v českém
Krumlově

na pracovištích CPDM, o.p.s. (v internetovém mládežnickém Rádiu ICM a v NZDM

Bouda).
Prostřednictvím

rozhlasového
dílnu

tvůrčího

mediálních workshopů a dalších aktivit si mladí lidé vyzkoušeli například přípravu

pořadu

psaní.

a jeho odvysílání, vyvolávání fotografií, napsání novinového

Součástí

článku

nebo

aktivit byla exkurze a fotografický workshop v Muzeu a fotoateliéru

Seidel, nebo přímá reportážní práce v ulicích města český Krumlov.
Do lektorování jednotlivých aktivit projektu byly zahrnuty osobnosti, jež mají bohaté zkušenosti
s jednotlivými médii. Jednalo se

například

o žurnalistu, spisovatele a hudebníka Václava Votrubu,

který se podílí na Médiakempu od samotného vzniku. Další významnou osobností byl redaktor
a moderátor TV Nova Martin Čermák, jenž seznámil účastníky nejen s tvorbou TV pořadů, ale
i s principy televizní žurnal istiky. Do programu aktivit projektu byly zahrnuty také základy tvorby
animovaného filmu, které lektorova! letitý spolupracovník s CPDM o.p.s. Ondřej Nový.
Celkem se Médiakempu účastnilo 11 mladých lidí z jihočeského regionu. Věříme, že aktivity
projektu přispěly mladým účastníkům k rozšíření jejich znalostí a zkušeností v hlavních tématech
projektu.
Projekt se uskutečnil díky grantové podpoře Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České
republiky, Ministerstva kultury a města český Krumlov.
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MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MLÁDEŽE 2021

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovinskou
organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec" (MKC) v termínech od 23 . srpna do 29.
srpna 2021
workshopů

vyzkoušeli

společné

přípravu

mateřská

rozhlasového
či

pořadu

s kovářským

základna

těchto

rozdělení

a dalších aktivit si mladí lidé,

se základy „DJingu"
Jako

setkání mladých lidí z

partnerských organizací.
do

národnostně

Prostřednictvím

týmů,

„namixovaných"

a jeho odvysílání, tvorbu animovaného filmu, seznámili

řemeslem .

účastníkům

sloužila turistická základna DDM na Zátoni v blízkosti obce

Větřní na Českokrumlovsku . Jednotlivé tematické workshopy probíhaly v českém Krumlově

na pracovištích CPDM, o.p.s. (v internetovém mládežnickém Rádiu ICM, v prostorách NZDM
Bouda), a dále v nedaleké vsi Zahrádka,

K obsahové pestrosti programu
slovenského projektu Mapa
V rámci

přispěl

nejrůznější

a

kulturně

sportovní hry, splutí

v

dílně kovářského

seminář,

také

příležitostí : průvodce

uvolňovacích , odpočinkových

zahrnuty

konkrétně

mistra Jana Blažka.

který se týkal

společného

česko

informacemi pro mládež „Ready For Life" .
poznávacích aktivit byly do

části řeky

společného

Vltavy na raftech, prohlídka

města

s

projektu
místn.:.;.í""'"'--~

průvodcem či exkurze a workshop v Muzeu a fotoateliéru Seidel v českém Krumlově .

součástí programu byly i národní večery, při kterých národní skupiny představil
účastníkům

~

' atním
'111'

nejenom národní tradice, zvyky, kulturu svých zemí, ale i svoji národní kuc v, .
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CPDM o.p.s. český Krumlov tímto projektem navázalo na předchozí podobná úspěšná setkání
mladých lidí především z Evropy, která pravidelně organizuje j iž od roku 1998.

Věříme,

že aktivity projektu

přispě ly

mladým

účastníkům

v hlavních tématech projektu a že projekt

přispěl

a společenské reality života mladých lidí v jednotlivých
že proje kt podnítí vzájemnou

výměnu

k

rozšířen í

ke vzájemnému poznáván í kulturní

účastnických

zkušeností mezi

jejich znalostí a zkušeností

účastníky

jejich vzájemné kontakty a přátelství. Celkem se tohoto projektu

zemích .

P ředpokládáme

a že budou i dále

zúčastnilo

také,

pokračovat

16 mladých lidí.

Projekt se uskutečnil díky finanční grantové podpoře Jihočeského kraje, města český Krumlov
a Ministerstva školství mládeže a tě l ovýchovy ČR .

l "RE:CHECK" LOTYŠSKO {PROJEKT PROGRAMU ERASMUS+)
I v roce 2021 CP DM o.p.s. pokračovalo v realizaci projektů týkajících se evropského programu
ERASMUS+. V termínu od 18. do 25 .
„Re:Check", který se

uskutečnil

ve

října

t řetím největším

CPDM o.p.s. na tento projekt vyslalo svého
českých účastn íků .

2021 spoluorganizovalo tréninkový kurz s názvem

Spolu s nimi se akce

lotyšském

zaměstnance

účastnilo

městě

Liepaja .

v roli školitele a dvou č lenný tým mladých

dalších 28 mladých lidí z 11 Evropských zem í.

S hlavním organizátorem, sdružením „ Liepajas Jaunie Vanagi ", má CPDM o.p.s.

řadu

zkušeností

z předchozích projektů, které se v minulosti uskutečnily v obou státech, a to jak v ČR,

't!ů~

v Lotyšsku.

.g

~

c::i
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Obsahem celého projektu byla
prostředků„.
dlouhodobě

obecně

mediální gramotnost a nástrahy moderních

a to jsou témata, kterým se CPDM

věnuje

ve své

činnosti

s

dětmi

sdělovacích

a mládeží

a pravidelně.

V prvních dnech si účastníci pomocí různých aktivit vyzkoušeli, jaké to je pracovat v nejrůznějších
mediálních rolích -

např .

jako

reportéři,

kameramani

či novináři. Součástí těchto

aktivit byla

i exkurze v místních institucích pohybujících se v mediální branži (noviny, TV stanice ad.).
Účastníky projektu také navštívili odborníci z řad lotyšských médií, kteří jim zodpovídali veškeré

otázky týkající se praktické stránky života v

nejrůznějších sdělovacích prostředcích.

Tématem druhé části projektu byla praktická část, v níž měli mladí lidé prostřednictvím plakátů
vytvořit

a dalších vizuálních technik za úkol
ve

společnosti.

představily

Nedílnou

ostatním

součástí

účastníkům

výstavu týkající se aktuálních

programu byly i národní

večery, při

palčivých

témat

kterých národní skupiny

nejenom národní tradice, zvyky, kulturu svých zemí, ale i svoji

národní kuchyni.
Věříme,

že tento kurz

měl

na

účastníky

moci uplatnit také po návratu do svých

pozitivní dopad a že nové dovednosti a zkušenosti budou

domovů.
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STATISTIKA OSTATNÍCH PROJEKTŮ CPDM V ROCE 2021

Tab.2 :

Počet účastníků

letních a mezinárodních

projektů

CPDM

Ostatní projekty CPDM v roce 2021 - Statistika
Počet

Název (akce, program, projekt ... )

Letní tábor pro
Příměstský

děti

z Větřní

20

tábor s Boudou

14

LT Hrátky s češtinou

18

Letní tábor Prázdniny v pohybu - Čeřín 2021

36

Přeshraniční

spolupráce mládeže 2021

16

"Re: Check" Lotyšsko (projekt programu ERASMUS+)

28

Médiakemp 2021

11
143

CELKEM
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FINANČNÍ ZPRÁVA
FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI
činnosti

Financování

je od

počátku

existence CPDM postaveno na vícezdrojovém

U neziskových organizací v současnosti jiný
finančně

Na realizaci i
Vícezdrojový

přístup

malých

celkově větší

projektů .

případech ,

než vícezdrojový nelze prakticky
organizace

určitou

k financován í je také

dosahování
V

přístup

projektů potřebuje

většinou

uplatňovat.

více než dva zdroje .

„ochranou projektu", protože

stability a udržitelné kontinuity a fungování

způsobu.

především

umožňuje

dlouhodobých

kdy se stane, že „ vypadne" jeden zdroj, další zdroje jsou schopny projekt

„podržet".
CPDM, o.p.s. má, vzhledem k tomu, že jeho zakladatelem je město Český Krumlov, určitým
způsobem

finanční

zjednodušenou situaci v tom, že

základ získává v každém roce z rozpočtu

města český Krumlov.

CPDM se

postupně

od svého

poměrně

financování

počátku

rozvinuté . Je

až do

současnosti

běžnou skutečností,

dostalo do stavu, kdy má vícezdrojové

že i svým charakterem malé projekty jsou

spolufinancovány ze třech, někdy i ze čtyř zdrojů . Práce s větším počtem zdrojů v rámci jednoho
projektu je ale

poměrně náročná při přípravě
vyúčtování

vyhodnocení a
a dotacemi

projektu. Pro

projektové
odpovědné

dotační

žádosti, samotné realizaci a i

při

pracovníky je tedy práce s projekty

celkově náročná .

I STRUKTURA A CHARAKTER FINANČNÍCH ZDROJŮ
V průběhu posledních let fungování CPDM se struktura

finančních zdrojů,

které CPDM využívá

k zajišťován í svých programů a činností, nijak dramaticky nemění. Ve své podstatě využíváme
všechny dostupné zdroje, které odpovídají našemu právnímu statutu a charakteru a tématům
námi provozovaných služeb a činností.
Výše získaných

objemů finančních prostředků

a míra jejich proporcionality je pak v tom kterém

roce ovlivněna na jedné straně rozpočtovými možnostmi jednotlivých donátorů a na straně druhé
kvalitou podaných projektových a grantových žádostí.
V roce 2021 získalo CPDM, o.p.s.
činností

z následujících

finanční prostředky

pro

zajištění

realizace svých obsahových

zdrojů :

1. Z rozpočtu svého zakladatele, města český Krumlov prostřednictvím systémového ročního
neinvestičního

rozpočtového

příspěvku

(provozní dotace)

určeného

na

zajišťování

základních obsahových, administrativních a řídicích činností z rozpočtu města český
Krumlov

--KA

a prostřednictvím rozpočtové ho příspěvku (dotace na projekty) určené přímo na vybrané
díl čí

projekty, které CPDM realizovalo v oblastech kultury, volného času dětí a m '. !ti ,rv aur1;„0.,,,o

neformálního

vzděláván í, sociálních služeb, zahraniční spolupráce„.
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2.

Z grantových (dotačních) titulů vyhlášených pro rok 2021 ústředními státními orgány
(MŠMT ČR, MPSV ČR /prostřednictvím JČK/, Úřad vlády ČR, MK ČR) na základě podaných
grantových a projektových žádostí

3.

Z dotačních

titulů

na základě

podaných

vyhlášených

pro

rok

2021

Jihočeským

krajem

(samospráva)

projektových žádostí. Jednalo se o podpory na projekty

v tematických oblastech: děti a mládež, kultura, protidrogová prevence a sociální služby
4.

Z prostředků měst a obcí ORP Český Krumlov a Kaplice (města Kaplice a Větřní)

5.

Z dotačního fondu Nadace Život umělce Praha

6.

Z darů přijatých od právnických a fyzických osob

7.

Z vlastních

výkonů

a ostatních

příjmů

Všechny v roce 2021 získané finanční prostředky byly neinvestičního charakteru.
EKONOMICKÉ VÝSLEDKY CPDM, O.P . S. ZA ROK 2021 A STAV REZERVNÍHO FONDU
K 31. 12. 2021

Objem realizovaných finančních prostředků přesáhl v roce 2021 poprvé v historii činnost i CPDM
částku přes 9 mil. Kč (9,403.035,96 Kč). Také finanční prostředky získané pro činnost CPDM

z externích zdrojů jsou v roce 2021 nejvyšší v historii (5,406.531 Kč). V získávání externích
finančních prostředků na podporu všech projektů bylo CPDM v roce 2021 úspěšné. Pozitivn í

výsledky byly dosaženy ve všech grantových (dotačních) řízeních , do kterých CPDM podalo svoje
žádosti a projekty.
Přesto, co se týče vlastního hospodaření CPDM, o.p.s., tak skončilo v roce 2021 se ztrátou ve výši

-175.836,82 Kč. V procentuálním vyjádření činí vykazovaná ztráta vzhledem k celkovému objemu
nákladů rozpočtu

1,87 %.

Důvody vykazované ztráty není možné ve většině specifikovat zcela konkrétně. Vykazovanou

ztrátu je potřebné nazírat v širších souvislostech. Je řada faktorů, které ztrátu ovlivnily - např .
původní rozpočet, který CPDM předložilo zakladateli do rozpočtového řízení byl o 160 tis. Kč

vyšší, než byla nakonec skutečnost, celkově v roce 2021 docházelo k postupnému zvyšování cen
energii, služeb, ale i materiálu, v

realitě

naší

činnosti

se objevily také

mimořádné

a neplánované

náklady. Konkrétně například náklady na opravy a udržování služebních aut, především pak
služební Škody Roomster (27.625 Kč) a Fordu Transit (7.955 Kč) ad .
Na základě rozhodnutí správní rady CPDM, o.p.s. předloží CPDM, o.p.s. městu Český Krumlov
žádost o vyrovnání výše uvedené ztráty z prostředků

rozpočtu města.

Ztráta z minulého období. Stav rezervního fondu CPDM, o.p.s.
V roce 2021 byla ze strany zakladatele

společnosti

uhrazena ztráta

hospodaření

CPDM, o.p.s.

ve výši -63.917,38 Kč, vykázaná za rok 2018 (usnesení Zastupitelstva města č . 0044/ZM6/2021) . --~
Stav rezervního fondu ke dni 31. 12. 2021 byl nulový.
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Í EKONOMIKA

A FINANCE CPDM 2021 V TABULKÁCH A GRAFECH

Níže uvádíme tabulku a

časový

vývojový graf, jež ukazují postupný vývoj objemu získaných

externích finančních zdrojů od založení společnosti (1997) do roku 2021. Jak je z obou přehledů
patrné, rok 2021 byl z hlediska objemu získaných externích

finančních prostředků nejúspěšnějším

rokem v historii CPDM, o.p.s.
Tab.1:

Přehled

externích

finančních prostředků

získaných v letech 1997 až 2021.

Externí neinvestiční granty, příspěvky a příjmy z obchodní zakázky IP IV JČK
získané na základě podaných projektů a dotačních žádostí

1

.

Finanční objem (zaokrouhleno na Kč)

Rok

1997

364 379

Kč

1998

574 404

Kč

1999

727 965

Kč

2000

404 808

Kč

2001

637 923

Kč

2002

846132

Kč

2003

679 449

Kč

2004

985 093

Kč

2005

1 601812

Kč

2006

1, 753.409

Kč

2007

1,372.923

Kč

2008

2,341.005

Kč

2009

2,207.167

Kč

2010

2,913.921

Kč

2011

3,345.097

Kč

2012

3,029.557

Kč

2013

2,415.525

Kč

2014

2,985 .969

Kč

2015

3,697.615

Kč

2016

3,669.581

Kč

2017

3,895.440

Kč

2018

4,522.976

Kč

2019

4,736.576

Kč

2020

5,097 .280

Kč

2021

5,406.531

Kč

V tomto přehledu nejsou zahrnuty dotace a granty získané od města český Krumlov, př '
z vlastních výkonů , ostatn í příjmy a dary.
1
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Grafické znázornění vývoje výsledků CPDM v zajišťování externích finančních prostředků v letech
1997 až 2021
6000 000 K č

5 000 000 K č

4 000 000 K č

3 000 000 K č

2 000 OOOK č

1000 000 K č

OKč

PŘEHLED ZÍSKANÝCH EXTERNÍCH NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH GRANTŮ, DOTACÍ
A PŘÍSPĚVKŮ.
Minimálně

2

první

polovina

roku

2021

byla

ovlivněna

„koronavirem",

který se i nadále (již druhým rokem) promítal do našich životů.
Možnosti realizovat naše naplánované projekty, zejména v prvním pololetí roku 2021, byly znovu
podstatně narušeny. V pří padech střednědobých a celoročních projektů, které byly hodně

navázány na cílové skupiny ze škol, došlo všeobecně k jejich časovému zpoždění. časové skluzy se
nám ve většině případů podařilo postupně „srovnat" v období června až listopadu 2021. Přesto
některé

z projektů nebyly uskutečněny dle původních plánů„„ V důvodných případech jsme část

dotačních prostředků vrátili při vyúčtování donátorům . Jednalo se o finanční „vratky" v celkové

výši 64.033 Kč.

2

Do tabulky nejsou zahrnuty dotace a granty získané od města český Krumlov, příjmy zvl
ostatní příjmy a da ry.

výkonů,
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Pracoviště

Název akce I projektu

Zdroj

ICM
ICM
ICM
ICM
ICM
ICM
ICM
Celkem

ICM ČK v roce 2021
Multikulturní svět kolem nás
Zdravý životn í styl
Krajská soutěž školních novin 2021

Jihočeský

Doučování

Doma na zem i
LT Prázdniny v pohybu - Čeřín 2021

MŠMT ČR
MŠMT ČR
MŠMT ČR

Pracoviště

Název akce I projektu

Zdroj

Bouda
Bouda
Bouda
Bouda
Bouda
Bouda I
Radio ICM
Bouda I
Radio ICM
Bouda I
Radio ICM
Bouda
Bouda I
Radio ICM
Bouda
Bouda

Festival Cihelna - Vystupovat
Festival Cihelna - Vystupovat
Festival Cihelna - Vystupovat
Výtvarné projekty pro děti a mládež
Výtvarné projekty pro děti a mládež

MŠMT ČR

Částka

kraj

MŠMT ČR
MŠMT ČR
Jihočeský

kraj

100 000,00 Kč
155 100,00 Kč
44 664,00 Kč
21000,00 Kč
20100,00 Kč
26 800,00 Kč
33 000,00 Kč
400 664,00 Kč
Částka

kraj
Nadace Život umělce
MŠMT ČR
Jihočeský kraj

40 500,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
20 285,00 Kč
25 000,00 Kč

Přeshraničn í spolupráce mládeže
Mládež a média - zvyšování mediální
gramotnosti mládeže

Jihočeský

40 000,00

MKČR

30 000,00 Kč

Mládež a média
Filmová tvorba dětí a mládeže

MŠMT ČR
MŠMT ČR

19 890,00 Kč
18 000,00 Kč

Přeshraničn í spolupráce mládeže
MFF Jeden svět č . Krumlov
NZDM Bouda - základní sociální služby

MŠMT ČR
MŠMT ČR
MPSV I Jihočeský kraj

Jihočeský

kraj

Kč

31215,00 Kč
22 610,00 Kč
1800000,00 Kč
2 087 500,00 Kč

Celkem
Pracoviště

Název akce I projektu

Zdroj

Streetwork
Streetwork
Streetwork
Streetwork
Streetwork
Streetwork

TP Streetwork pro města č . K. a Kaplici
TP Streetwork pro města č . K. a Kaplici
TP Streetwork pro města č . K. a Kaplici
TP Streetwork pro města č . K. a Kaplici
TP Viktorie
Odborné sociální poradenství

Jihočeský

Částka

kraj

Úřad vlády ČR
město Kaplice
MPSV ČR/JČK
MPSV ČR/JČK
MPSV ČR/JČK

250 000,00
437 000,00
40 000,00
1 701 367,00
334 000,00
156 000,00

Kč
Kč

Kč
Kč
Kč

Kč

2 918 367,00 Kč

Celkem
Rekapitulace - souhrn získaných externích zdrojů

Částka

400 664,00 Kč

ICM
Bouda I
Radio ICM
Streetwork

2 087 500,00 Kč
2 918 367,00 Kč

Celkem

5 406 531,00 Kč
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Projektová dotace města Český Krumlov na podporu dílčích projektů v roce 202 1
Pracoviště

Název akce I projektu

Zdroj

ICM
ICM
Bouda
Bouda
Bouda
Bouda
Rádio ICM
Rádio ICM
Bouda
Streetwork
Streetwork
ICM
Celkem

Multikulturní svět kolem nás
Zdravý životní styl
MFF Jeden svět 2016
Výtvarné projekty pro děti a mládež
Festival Cihe lna - Vystupovat
Filmová tvorba dětí a mládeže
Mládež a média
Přeshraniční spolupráce mládeže
NZDM Bouda - základní sociální služby
Streetwork pro města Č . K. a Kaplici
Terénní program Viktorie
Letní tábor Prázdniny v pohybu 2020

Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace

Částka
MČK
MČK
MČK
MČK
MČK
MČK
MČK
MČK
MČK
MČK
MČK
MČK

37 000,00
25 000,00
30 000,00
24 000,00
24 000,00
22 000,00
17 000,00
39 000,00
63 000,00
65 000,00
32 000,00
27 000,00
405 000,00

Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč

Provozní dotace města český Krumlov poskytnutá CPDM v roce 2021
Provozní dotace MČK pro rok 2021

CPDM
Celkem

město č . Krum lov

2 757 000,00 Kč
2 757 000,00 Kč

Získané dary v roce 2021
Pracoviště

Název akce / projektu

Bouda
Bouda

Podpora práce s dětmi ve
MFF Jeden svět

Zdroj
městě Větřní

Město Větřn í

Vlašský dvůr, s.r.o.

Celkem

Finanční

CPDM
Celkem

Částka

20 000,00 Kč
30 000,00 Kč
50 000,00 Kč

dotace poskytnutá na pokrytí ztráty hospodařen í v roce 2018
Provozní dotace MČK - pokrytí ztráty
roku 2018
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I město č. Krumlov

63 917,38
63 917,38

Kč
Kč

Celkový přehled příjmů (výnosů) v roce 2021 dle jednotlivých finančních zdrojů (zaokrouhleno)
Celkem Kč

Zdroj

MŠMT ČR
MPSV ČR
Úřad vlády ČR
MKČR
Jihočeský kraj - samostatné dotační programy
Město ČK-dotace na provoz
Město ČK-dotace na projekty
Město Kaplice

%

Dary
Vlastní výkony

432 164,00 Kč
3 991 367,00 Kč
437 000,00 Kč
30 000,00 Kč
466 000,00 Kč
2 757 000,00 Kč
405 000,00 Kč
40 000,00 Kč
10 000,00 Kč
50 000,00 Kč
607 190,28 Kč

Celkem

9 225 721,28 Kč

NŽU

4,68%
43,26%
4,74%
0,33%
5,05%
29,88%
4,39%
0,43%
0,11%
0,54%
6,58%
100%

Podíl finančních zdrojů na financování činnosti CPDM, o.p.s.
v roce 2021
Mčsto

MéstoCK-dotace na
projekty
4.4%
Mesto éKdotace na
provoz

29,9 %

Kaplice
0,4%

~
~

.

Dary

/~Z
~
0,5%

~
~

O,l 1u /

I

Vlastnívýk .
6,6%

,,,......~----

---

MPSV ČR
43,3%

Jrhocesky krai sa rnost. GP (ml „
k u It., SS}
5, 1%

MKČR

0,3%

U řad vl,idy
4,7%

éR
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" .

MSMTCR
4, 7 %

NA PŘÍPRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVY A ROČNÍ ZÁVĚRKY SE PODÍLELI :
Jan Čermák, Jiří Muk, Alena Mlčáková, Daniel Jambrikovič, Vlastimil Kopeček, Dagmar Pekařová
a Irena Škrabalová

NEZÁVISLÝ AUDIT ROČNÍ ZÁVĚRKY A VÝROČNÍ ZPRÁVY :
Ing. Petra Petrusová (Petrus a Partner, s.r.o.)
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Centrum pro pomoc dětem a mládeži
obecně prospěšná společnost

český Krumlov

KONTAKTY
Vedení společnosti

Centrum pro pomoc

dětem

a mládeži, o.p.s.

CZ-381 01 český Krumlov, T. G. Masaryka 114
Tel.: 380 713 042
E-mail : cpdm@cpdm.cz
Web: http://www.cpdm.cz
Ředitel CPDM, o.p.s. český Krumlov: Mgr. Vlastimil Kopeček
Předsedkyně

správní rady: JUDr. Adéla Kamenská

Předsedkyně dozorčí rady: ing. Romana Šolcová

Ekonomika a účetnictví: Dagmar Pekařová , Mgr. Irena Škrabalová

Projektové pracoviště ICM český Krumlov

CZ-381 01 český Krumlov, T. G. Masaryka 114
Tel.: 388 402 926
E-mail: icm@cpdm.cz
Web: http://www.icmck.cpdm.cz
Vedoucí pracoviště : Jan Čermák
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Projektové pracoviště Streetwork český Krumlov

CZ-381 01 český Krumlov, T. G. Masaryka 114
Tel.: 380 713 042
Streetwork (mobil): 736 634 126
E-mail: kcentrum@cpdm .cz
Web: http://www.kcentrum.cpdm.cz
Vedoucí

pracoviště:

Mgr. Daniel

Jambrikovič

Projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov

CZ-381 01 český Krumlov, T. G. Masaryka 114
Tel.: 380 713 042
E-mail: bouda@cpdm.cz
Web: http://www.bouda.cpdm .cz
Vedoucí

pracoviště:

Mgr.

Jiří

Muk

Rádio ICM a studio český Krumlov

CZ-381 01 Český Krumlov, T. G. Masaryka 114
Tel. 380 713 042
E-mail: tym@radioicm .cz
Web: http://www.radioicm .cz
Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Muk
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DAŇOVÝ PORTÁL

Menu

SEZNAM DiS+

CENTRUM PRO POMOC D~TEM A MLÁDE:l:I O.P.S.

OSOBNÍDANOVtÚČTY

Osobní d a ňové účty
O

Platnost dat

5827,00Kč

Aktuální zůstatky

li

Zůstatky ke dni

FÚ JIHOČESKÝ KRAJ

Data ke dni 24.6.2022

DAŇ SILNIČNÍ

O,OOKČ

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

O,OOKČ

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZ. OSOB VVBÍR.
SRÁŽKOU PLE ZVL S.

5827, 00KČ

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZ. OSOB ZE ZÁVISLÉ
~

O,OOKČ

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

O,OOKČ

PORUŠENÍROZPOČTOVÉKÁZNĚ

STÁTNÍ ROZPOČET

O,OOKČ

SPRÁVNÍ POPLATKY

O,OOKČ

5827,00KČ

CELKEM

Posledních 5 záznamů

ZOBRAZIT VŠE

Popis obratu

>

Datum

Finanční úřad

Popis obratu:

Datum:

Finanční úřad:

BĚŽNÁ PLATBA DANĚ/POPLATKU

10.6.2022

FÚ JIHOČESKÝ KRAJ

Popis obratu:
PŘEDPIS DANĚ PŘED PODÁNÍM
·- •.„.%.-- .. : • . ~

Datum:

Finanční úřad:

13.5.2022

FÚ JIHOČESKÝ KRAJ

Má dáti

Dal

Má dát i:

Dal:
5827,00Kč

Má dáti:
2370,00 Kč

K provozovan1 téchto stránek pouziva Generáln1 finanéni ředitelství soubory cook1es Volbou „souhlas se vsemi'" povolujete
Generalnimu f1nanén1mu řed1telstv1 použ,vat všechny soubory cook1es Stiskem tlačítka „přizpusob1t'" mužete učinit vlastní
výběr povolenych cook1es Dals1 informace naleznete v sekci ochrana osobních údajů

PŘJZPŮSOBIT

„

SOUHLAS SE VŠEMI

Dal:

I .)OV.JO/ OU
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dáti

,/.J l .)OU.) 0 / UU

Dal

Menu

•

PŘEDPIS DANĚ PŘED PODÁNÍM
VYÚČTOVÁNI

J dáti:
11.4 .2022

FÚ JIHOČESKÝ KRAJ

153,00Kč

K provozováni těchto stránek použivá Generáln1 finantni red1telstv1 soubory cook1es Volbou „souhlas se všemi" povolujete
Generálnimu flnantn1mu řed1telstv1 použivat všechny soubory cook1es Stiskem tlačitka „přizpusobit" mužete učinit vlastni
vyběr povolenych cookies Dalši informace naleznete v sekci ochrana osobních údajů"

PŘIZPŮSOBIT

SOUHLAS SE VŠEMI

Dal:

I

Zpráva nezávislého auditora

Správní

radě společnosti

Centrum pro pomoc

dětem

a mládeži o.p.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Centrum pro pomoc dětem a mládeži
o.p .s. („Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetn í závěrky.
Podle našeho názoru účetn í závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti
k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31 . 12. 2021
v souladu s českými účetn í m i předpisy .
Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů české
republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem
o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů české republiky jsme na Společnosti
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se,
že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku .
Ostatní informace uvedené ve

výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s §2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutárn í orgán Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatn ím informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetn í závěrky seznámení se s ostatními informacemi
a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetn í závěrky nebo
zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda
ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu
s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních v kontextu
významnosti (materiality), tj . zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé
ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
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Na základě provedených postupů , do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetn í
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu , ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili .

Odpovědnost

statutárního orgánu

Společnosti

za

účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při

sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její
činnosti , resp . kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost

auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující
náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů
nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím
základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

•

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika
a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit
výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku
podvodu , je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené
chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí,
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřn ích kontrol statutárním orgánem.
[2]
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Seznámit se s vn itřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému .

•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní
závěrky .

•

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
statutárním orgánem a to , zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru , že taková
významná (materiální) nejistota existuje , je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetn í závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné , vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat
nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně
budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat
nepřetržitě .

•

Vyhodnotit celkovou prezentaci , členění a obsah účetn í závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních , která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum : 24. 6. 2022

---!~/

Petrus & Partner, s.r.o .
Novodvorská 1062/12
142 00 Praha 4
oprávnění KA ČR č . 551
auditorská společnost

Ing . Petra Petrusová
oprávnění KA ČR č . 1862
odpovědný

auditor

„z„.~
Výt .IS k C- .. 3
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Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

Centrum pro pomoc
TG.Masaryka 114
český Krumlov 1
381 01

ke dni 31.12.2021
Kč)

(v celých tisících

příslušnému

an

IČO

Účetnl jednotka doručí:

1x

dětem

fin . orgánu

25158058
-

Označení

číslo

AKTIVA
-

a
A.

-

--

--

Dlouhodobý majetek celkem

Součet

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Součet

-

-~

řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

c

1

b
-

-

-·

A.I. až A.IV.

1

A .1.1 . až A.1.7.

9

(012)
(013)

2
3

(014)

4

-

-

A. I. 2.

Software
-

A. I. 3.

-

-

Ocenitelná práva

A. I. 4 .

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
-

A. I. 5 .

A. I. 6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

-

Nedokončený

dlouhodobý nehmotný majetek

A. I. 7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. li.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. li. 1.

Součet

---

-

Pozemky

--

~

Umělecká

díla , předměty a sbírky

A. li. 3.

Stavby

A . li. 4 .

Hmotné movité věci a jejich soubory

A. li. 5.

Pěstitelské

A. li. 6.

Dospělá zvířata

--

1---

-

(018)

5

(019)

6

(041)

7

--

--

---

-

-

(051)

8

A.11.1. až A.11.10.

20

2 956

-- ---

A . li. 2.

-

-

-- -

-

-

-~--

---

-~

2

f--

--

---

-

Stav k posled. dni
účetního období

---

(031)

10

(032)

11

(021)

12

(022)

13

(025)

14

(026)

15

3 006

-

-

.

----

-

celky trvalých

-

A . li. 7 .

-

porostů

a jejich skupiny

--

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

--

~

--

---

A . li. 8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

A. li. 9.

Nedokončený

--

--

-

--

-

dlouhodobý hmotný majetek

--

(028)

16

(029)

17

-

(042)

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

19

A.111.1 . až A.111.6.

28

(061)

21

216

2 740

2 790

-

-

18
---

A. li. 1 O.

216

- - --

~

A. Ill.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. Ill. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

A. Ill . 2.

Podíly - podstatný vliv

A. Ill. 3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Součet

---

--

----

---

--

A. Ill. 4.

Zápůjčky organizačním

A. Ill. 5.

Ostatní dlouhodobé

-----

-

(062)
-(063)

---

složkám
--

---

--

A. Ill. 6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným

A. IV. 2.

Oprávky k softwaru

--

--

--

--

Součet

-

Oprávky k ocenitelným právů m

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

A. IV. 5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

A. IV. 7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí

A. IV. 8.

Oprávky k

A. IV. 10.
A. IV. 11.

26

(072)
(073)

29

(074)

-

-

--

trvalých

Oprávky k základnímu stádu a tažným

--

---

-~

-2 956

--

-

30

(078)
(079)

-

(082)

--

porostů

--

i~~;;'.I

-

~'-""\)ro86)
g;.

zvířatům

-

•
-

--

31

-3 006

-

32
-1-

33

34

----

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

--

~ n(~)
c.::o

-216

35

·-~
-uš'
ll,;
~B

--

~---2740 - -

c

~9 ~ ~ 9
·..,,
~
--~ f - - - -

-

u,_

~--..o CR.
~

(IS

--a

----216

--

--

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

----

-

-

(081)

--

-·

--

40

---

--

25

-

-

A. IV. 3.

-

24

(067)
(069)

---

výzkumu a vývoje

A. IV. 4.

A. IV. 9.

(066)

- - f----

--

23

A. IV.1 . až A.IV.11 .

--

pěstitelským celk ů m

--

22

-

zápůjčky

výsledkům

-

e'·':t

*

.~·

--

--

-2 790
-~

Ozn a čení
a
~

B.

--

Krátkodobý majetek celkem
-

č íslo

AKTIVA
--- -b
------

-~

B. I.

Zásoby celkem

B.1.1 .

Materiál na

--

cestě

B. I. 2.

Materiál na

B. I. 3 .

Nedokončená

--

-

výroba

Polotovary vlastní výroby

B. I. 5.

Výrobky

B. I. 6 .

Mladá a ostatní

Součet

2

41

1 583

1 127

B.1.1 . až B.1.9.

51

45

(112)

42

45

--

--

-

(119)

43

(121)

44

(122)

45

(123)

46

----

zvířata

B.I. až B.IV.

-

--

--

-

-

-

B. I. 4.

-

Součet

--

Stav k posled . dni
účetního období

c

--

--

skladě

Stav k prvnímu dni
účetního období

řádku

a jejich skupiny

(124)

47

(132)

48

(139)

49

(314)

50

B.11.1 . až B.11.19.

71

(311)

52

-----

-

B. I. 7 .

Zboží na

skladě

B. I. 8.

Zboží na

cestě

B. I. 9 .

Poskytnuté zálohy na zásoby

----„-

a v prodejnách

-

--

- --

-

---

Součet

B. 11.

Pohledávky celkem

B. li. 1.

Odběratelé

B. li. 2.

Směnky

B. li. 3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

B. li. 4.

-

----

(312)

53

(313)

54

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

B. li. 5 .

Ostatní pohledávky

(315)

56

B. li. 6 .

Pohledávky za

(335)

57

B. li. 7 .

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejné ho zdrav.

(336)

58

(341)

59

(342)

60

Daň

B. 11. 8.

z

k inkasu

-----

Ostatní
Daň

B. li. 10.
B. li. 11 .

-

387

---

pojištění

--

------374

357
30

---

-------

~

B. li. 9.

------

-zaměstnanci

příjmů

374

-

z

přímé daně

----

přidané

hodnoty

----

Ostatní

daně

- - -- --- - - ----+----

-

--

--

a poplatky

(343)

61

(345)

62

-

--Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státní m rozpočtem
---Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp . orgánů úz em . samospr. celků
--- Pohledávky za společníky sdruženými ve spole čnosti
--

B. li. 12.
B. li. 13.
B. li. 14.

-

B. li. 15.
B. li. 16.
B. li. 17.
B. li. 18.
B. li. 19.
B. Ill.
B. 111. 1.

64

(358)

65

-----

Peněžní prostředky

B. Ill. 2.

Ceniny

B. Ill . 3.

Peněžní prostředky

B. Ill . 5.

63

(348)

66
(373)
Pohledávky z pevných termínových operací a o pcí
-(375)
67
Pohledávky z vydaných dluhopisů
----- ----+-------!---- (378)
68
Jiné pohledávky
-- - -(388)
69
Dohadné účty aktivní
-(391)
70
Opravná položka k pohledávkám
--- --80
Součet B.111.1. až B.111 .7.
Krátkodobý finanční majetek celkem
v

pokladně

----

--

B. Ill. 4.

(346)

-účtech
-- - -

na

Majetkové cenné papíry k obchodování
-- Dluhové cenné papíry k obchodování

-

(211)

72

1 176

617

113

132

1 063

485

(213)

73

(221)

74

(251)

75

(253)

76

(256)

77

(261)

79

B.IV.1 . až B.IV.2.

84

33

78

(381)

81

22

78

(385)

82

11

A. až B.

85

1 583

-

--

B. Ill. 6.

Ostatn í cenné papíry
~

B. Ill . 7.

-

B. IV.
B. IV. 1.
B. IV. 2.

-

Peníze na

-

-

--

--

Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

-- -

Aktiva celkem

-

Součet

-

-

~

----

-

-

cestě

-

-

Součet

~

1 127

Označení

PASIVA

a

b

-- -

--

-

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled . dni
účetního období

c

3

4

-

A.

Jmění

-

celkem

A. 1.1 .

Vlastní jmění

A. I. 2 .

Fondy

A. I. 3.

Oceňovací

A. li.

Výsledek

A. li. 1.

Účet výsledku hospodaření

A. li. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

A. li . 3.

B.

(901)
(911)

87

370

f

--·--

94

(963)

91

(931)

92

-64

--

-

zisk , neuhrazená ztráta minulých let

-176
-

So učet 8.1. až S.IV.
Hodnota B.1.1.

X

-

Rezervy

(941)

--

--

1 277

Dlouhodobé závazky celkem

B. li. 1.

Dlouhodobé úvěry

Souče t

96

B.11.1 . až B .11.7.

---

105

~-

+-

Vydané dluhopisy

B. li. 3.

Závazky z pronájmu

B . li. 4 .

Přijaté

(953)

99

(954)

·100

-

---

B. li. 5.

Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné

účty

(958)
102
-(389)
103

pasivní

-

-

B. Ill.

Ostatní dlouhodobé závazky

104

(959)

---

-

Součet

129

B .111.1. až B.111.23.

1 003
79

--

B. Ill. 1.

Dodavatelé

B. Ill. 2.

Směnky

B. Ill. 3.

Přijaté

B. Ill. 4.

Ostatní závazky

B. Ill. 5.

Zaměstnanci

B. Ill. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstna ncům

B. Ill . 7.
B. Ill. 8.

Závazky k institucím soc. zabezpečen í a
Daň z příjmů

B. Ill. 9.

Ostatní přímé daně

(322)

106
107

(324)

108

(325)

109

(331)

110

(333)

111

1

(336)

112

213

(341)

113

(342)

114

(321)
-

· -

k úhradě

--

zálohy

-------

-

-

-

----

~

---

· -t---

Krátkodobé závazky celkem

--

-----

~

-

-

---

B. li. 7 .

--

---

~

B . li. 6.

----

-

-

101

(955)

- --- - - - - - -

--

>-

-

dlouhodobé zálohy

-

98
---

B. li. 2.

--

-

·-~--

(951)

933

-

97

---- ·4-----------

B. 11.

-

-64

-

B . I. 1.

---

---

95

-

--

-176

X

-

93

(932)

i Rezervy celkem

370
--

89

(921)
ažA .11.3.

-

Nerozdělený

- --

-

88

--- -

-

Cizí zdroje celkem

B . I.

370

-

-

-

-f--

90

So uč etA.11.1

194
370

306

-

Sou četA . 1.1 . ažA.1.3 .

rozdíly z přeceněn í finančního majetku a závazků
celkem

-

86

--

-

hospodařen í

-

s oučet A.I. až A.li.

Vlastní zdroje celkem

~ A. I.

--

931

-~

65

--

----

--

--

11

-----344

382
-~

veřejného

zdrav. poj ištění

168

- - t-----

B. Ill. 10.

Daň

z přidané hodnoty

(343)

115

(345)

116

---

-

-

58

15

--

--

B. Ill. 11 .

Ostatní
~

B . Ill 12.

daně

---

a poplatky

-

Závazky ve vztahu k státn ímu r oz počtu

---

117

(346)

- - - f---

-

B. 111 . 13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu o rgánů územ . samospr.

B.111. 14.

Závazky z upsaných nesplacen ých cenných

B. Ill. 15.

Závazky ke

B. Ill. 16.

Závazky z pevných termínovýc h operací a opcí

celků

--

---

společníkům

sdruž eným ve

(348)
-

papírů

společnosti

a

podílů

(367)

118

-

--

-

119

(368)

120

(373)

121

248

-

t----

B. Ill. 17 .

Jiné závazky

B. Ill. 18.

Krátkodobé

B. Ill. 19.
B. Ill. 20.

(379)

úvěry

(231)
-

Eskontní

úvěry

-- ---

-

--

Vydané krátkodobé dluhopisy

(232)

122
123

-

t-

124

--

(241)

125

--

(255)

126

(389)

127

t-----

·---

-------

r----- - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

---

-r----

-

64

-

f--

~--

~

--- -

-------

-

--

---

----------

--

B. Ill. 21 .
B. Ill. 22 .

B. Ill . 23 .

Vlastní dluhopisy
----Dohadné účty pasivní

---

Ostatní krátkodobé

--

-~

finanční

-

výp o moci

(249)

--

128

-

11

--

275

Označení I

a

řádku

b

B. IV.

Výdaje příštích období

B. IV. 2.

Výnosy příštích období
Pasiva celkem

---

účetní

23.06.2022

jednotky

Součet B.IV.1. až B.IV.2 .

Součet

---

Sestaveno dne:

Stav k prvnímu dni

c

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.

Právní forma

číslo

PASNA

133

(383)

130

(384)

131

A. až B.

134

účetního

období
-

účetního

podnikání

Pozn.:

-

4
-

274

!---

274

---~

1 583

Podpisový z· nam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpi Vý vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět

období

---

I-

3
--·-

1

Stav k posled. dni

-

-

2
2

1 127

Výkaz zi sku a ztráty
podl e Přílohy č. 2
vyhlášky č . 504/2 002 Sb

Název, sídlo a právní forma
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

Centrum pro pomoc
TG.Masaryka 114
Český Krumlov 1
381 01

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících
Účetní jednotka doručí:

1x

příslušnému finančnímu

Kč)

účetní

dětem

an

IČO

orgánu

25158058

-1
TEXT

Označení

1---

- --

A.
A. I.

Spotřebované

A. I. 1.

Spotřeba

A. I. 2 .

Prodané zboží

A. I. 3.

Opravy a udržováni

I

Náklady na reprezentaci

I A. li. 7.
A. li. 8.

I
l A_:_ll. 9. _

stavu zásob vlastní

Změna

stavu zásob vlastni

Aktivace materiálu , zboží a

A. Ill. 14.

IA. IV.

Zákonné sociální
Ostatní sociální

činnosti

Daně

a poplatky

~.v.

Ostatní náklady

945

vnitroorganizačních

služeb

SoučetA . 111.10.

ažA.111.14.

1 220

1

556

16

117

11 o

11 o

18
Hodnota A. IV.15.

Součet

A.V.16. až A.V.22.

22

21

73

73

73

73

26

Manka a škody

27

Jiné ostatní náklady

28

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek
Součet A.Vl.23. až A.Vl.27.

29

Odpisy dlouhodobého majetku

30

Prodaný dlouhodobý majetek

::1

20

Dary

---- --

--------;---~

19

~~~V.

1~1~2=.

11

-==- ~-+-------1 -5_5=-6-+-----

poj i štěni

25

24.

1 209

5 352

[ A-.V. 19.

VI.

41

5 352

24

lA~

41

14

Kursové ztráty

23.

80

7 018

Nákladové úroky

.

80

7 018

23

A V 22.

1

13

Odpis nedobytné pohledávky

~v. 21 .

945

12

17.

20.

2 287

11

22

A. V. 18.

12

9

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

A.

7

3

16.

I

6

10

Ostatní sociální náklady

I ~. IV.~~

v.
v.

ažA.11.9.

Zákonné sociální náklady

a poplatky

A.

SoučetA.11 . 7 .

a aktivace

pojištěni

Daně

,_

činnosti

Aktivace dlouhodobého majetku

Mzdové náklady

~ ~ . 13

5

2 275

- 1- ~-

Změny

A. 111. 10.

A. Ill. 12.

Celkem

-

Osobní náklady

I A . 111.11 .

Hospodářská

2

_J ~

Ostatní služby

A. Ill.

1-

r

Hlavní

-~i=-4

A. I. 5 .

A.11.

A.1.1 . až A.1.6.

materiálu , energie a ostatních neskladovaných dodávek

A. I. 4 .

t-

-

Součet

nákupy a nakupované služby

Náklady na cestovné

IA~. 6.

I řádku

-

Náklady

Činnosti
Číslo

31

- - -----

Prodané cenné papíry a podíly

32

I A. VI. 26.

Prodaný materiál
.A. VI. ~~
- -- - ---- -----· Tvorba a použiti rezeN__:_ opravných polož~
1

A. VII .

I

Poskytnuté

- -

příspěvky

členské příspěvky a příspěvky zúčtované

A. VII. 28.

Poskytnuté

_

org_a_
nizačními složka_m_i ----------W'---=;;;;.;;::;;:;:::~""!!!1.-

_

-

- - -+----------!

_

-~ -

-

-- ~ ----

Činnosti

Číslo
Hlavní
Hospodářská
Celkem
I řádku ir-----5- - - + - - -6- - + - - -7- - 1

TEXT

Označení

A. VIII.

Daň

z příjmů

A. VIII. 29

Daň

z

Hodnota A.Vlll.29.

Součet:

příjmů

Náklady celkem

8.

Výnosy

8.1.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

8.11.

Přijaté příspěvky

B. li. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované

B. li. 3.

Přijaté příspěvky

B. 11.4.

Přijaté členské příspěvky

8.111.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

8. IV.

Ostatní výnosy

i

40

--,-t

Hodnota B.1.1 . I

Součet

---

---

mezi

organizačními

složkami

37

až A.VIII. I- : :

- - -

--

I

j

+-

9

+-

T-

: f -:::: f

1 ~--+----

B.11.2 . až B.11.4.

~·

---

67

Součet

B.IV.5. až B.IV.1O.

47

534

48

8

+-

~

rt - -::

- -8569f

-

L _

~

9 403

12

---+- - - - -

44

-~
- - ____j 46 J -

---

(dary)

3~1-~

-

ss69

r--=5L

559

49

B. IV. 6.

Platby za odepsané pohledávky

50

B. IV. 7.

Výnosové úroky

51

B. IV. 8.

Kursové zisky

52

B. IV. 9.

Zúčtováni fondů

531

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

8. V.

Tržby z prodeje majetku

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

V._12

Tržby z prodeje

57

V. 13.

Tržby z prodeje matenálu

V -1-4

Výno;,y z

B. V. 11.

~
B

~

V 15

t

~enných papírů a podílů

t

Vý"°'Y.' dlOOhodobóho ' "'"'"'"<>m•1etkc _

_ _____
Součet

nosy celkem
siedek

hospo~ření před zdaněním-

~·

sledek

hospodaření po zdaněn~

__

__

účetní

jednotky

i-

B.I. až B.V.

____
9 178

ř.37J

62

-213

ř.

62 -

ř.

63

-213

37

podnikáni

·~

J_

24 1
1

..,

24

j

I

60
61

Podpisový záznam
nebo podpisový vz

Předmět

- ~4

i

39 -

_

24
-

ř. 61 - (ř.

23.06.2022

Právní forma

58

~

-+ 59l-

k~tkodobého finančního majetku

~~

-t- - --

~-

B.V.11 . až B.V.15.

I
1

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Součet

l

8

---r----

B. IV. 5.

-

l

-

_

I

I

49 1

9 227

_'!7 [

-176

37

L

atutárniho orgánu účetní jednotky
fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn .:

-176

Příloha k účetní závěrce za rok 2021
Sestavena dle§ 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo společnosti: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov,
T.G. Masaryka 114, PSČ 381 01
a) Právní forma :
Založení

obecně prospěšná společnost

společnosti

: 28.1.1997

Druh obecně prospěšných služeb:
-Pořádání školení ,kurzů,přednášek,seminářů a besed a obdobných výchovných a vzdělávacích
akcí
-Poskytování stipendií a půjček žákům a studentům
-Primární prevence v sociální oblasti, zejména prevence kriminality a drogových závislostí
-Zřizování a provozování soukromých škol, školských zařízení a dalších výchovně
vzdělávacích zařízení

-Pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování služeb
-Poradenská a školící činnost v oblasti školství a výchovy mládeže
Orgány

společnosti

Správní rada společnosti
Složení správní rady do 31. ledna 2021 bylo následující:
JUDr. Adéla Kamenská, předsedkyně správní rady, JUDr. Pavlína Matulová, členka správní
rady, Mgr. Jaroslava Neumannová, členka správní rady, Tomáš Zunt, člen správní rady, Mgr.
Zdeňka Kráková, členka správní rady, Františka Kuncová, členka správní rady, Jana
Ihnatoliová, DiS, členka správní rady, Mgr. Petr Šulista, člen správní rady.
Rada města Českého Krumlova (zástupce zakladatele) rozhodla svým usnesením
č. 0017/RM2/2021 ze dne 18. ledna 2021 (s účinnosti od 1. února 2021) o snížení počtu členů
správní rady na počet 6 členů a jmenovala správní radu v tomto složení: JUDr. Adéla
Kamenská, JUDr. Pavlína Matulová, Mgr. Zdeňka Kráková, Jana Ihnatoliová, Tomáš Zunt,
Mgr. Petr Šulista.
Dozorčí

rada společnosti
Složení dozorčí rady zůstalo v roce 2021 usnesením správní rady č . 02/SR/2021 nezměněno:
Ing. Romana Šolcová, předsedkyně dozorčí rady, Mgr. Jaroslava Leblová, členka dozorčí
rady, Mgr. Jan Tůma, člen dozorčí rady.
Ředitel CPDM, o.p.s. - statutární orgán: Mgr. Vlastimil Kopeček

b) Vklady do vlastního jmění
nevztahuje se
Vlastní zdroje: 369.596,69 Kč, z toho:
- Vlastní jmění 369.596,69 Kč
- Rezervní fond O Kč
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c) Účetní období 1.1.2021- 31.12.2021 vedení účetnictví
Podvojné účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 56311 99 1 Sb., o účetnictví , vyhlášky
č. 504/2002 Sb., která upravuje některá ustanovení zákona o účetnictví a dalších souvisejících
právních předpisech.
d) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
- pohledávky: 0 , -Kč
- závazky:
0,- Kč
e) Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách
Způsob ocenění :
Majetek: Dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetekje oceněn pořizovacími
cenami, drobný dlouhodobý je veden v operativní evidenci
O zásobách je účtováno způsobem B i A
Bez vedení skladové evidence přímo do spotřeby se účtují kancelářské potřeby ,
hygienické a čistící prostředky, spotřební materiál s použitelností do 1 roku. O zboží
určenému k prodeji v klubu Bouda je účtováno způsobem A, přepočet
ve vážených nákupních cenách.
f) Jiné účetní jednotky
nevztahuje se

g) Počet a jmenovité hodnotě akcií
nevztahuje se
h) Počet a jmenovité hodnotě
nevztahuje se

druhů

akcií

i) Majetkové cenné papíry
nevztahuje se
j) Dlužné

částky

nevztahuje se
k) Finanční závazky
veškeré finanční závazky jsou uvedeny v Rozvaze, žádné další závazky
společnost nemá
1) Výsledek hospodaření
vykazuje za rok 2021 ztrátu ve výši -175.836,82

m)

Kč

Průměrný počet zaměstnanců:

Počet zaměstnanců HPP 15, DoPČ 3, DPP 58 toho řídících 1
(přepočtených 9)
Mzdové náklady:
Zákonné soc. a zdrav. Poj.:
Ostatní sociální náklady
Osobní náklady celkem

642.818
217.279
9.540
869.637

5 352.247
1 556.330
109.440
7 018.017

n) Členové správní a dozorčí rady
nemají odměnu ani funkční požitky
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o) Účetní jednotka za vykazované účetní období neuzavřela obchodní nebo jiné
smlouvy s členy statutárního orgánu ani jejich rodinnými příslušníky
nevztahuje se
p) Výše záloh a
nevztahuje se

úvěrů členům

uvedeným v

bodě

n)

q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty
oceňování - nevztahuje se
r) Způsob zjištění základu daně z příjmů
Vychází se ze zákona č. 586/ 1992 Sb., o daních z
s) Rozdíl mezi
nevztahuje se

daňovou

povinností na

běžné

ovlivněn způsoby

příjmů,

v platném

znění.

nebo minulé období

t) Významné položky Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát
Položkový rozbor jednotlivých středisek a položek účetní závěrky viz
Strukturovaný přehled nákladů a výnosů CPDM, o.p.s. v roce 2021
u)

Přehled

Příloha

1-

o darech

D přijatý dar od společnosti Vlašský Dvůr ve výši 30.000 Kč
D přijatý dar od města Větřní ve výši 20.000 Kč

v) Přehled o veřejných sbírkách
nevztahuje se
w) Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních
období
Hospodaření

CPDM, o.p.s. za rok 2020 bylo vyrovnané.

V roce 2021 byla na základě žádosti CPDM předložené zakladateli společnosti - městu Český
Krumlov - vyrovnána ztráta hospodaření za rok 2018 ve výši 63 .917,38 Kč. O pokrytí této
ztráty z rozpočtu města Český Krumlov rozhodlo Zastupitelstvo města svým usnesením
č. 0044/ZM6/202 l .

Datum: 23.června 2022

Ředitel společnosti

J
~
K~~k

Zpracovala: Mgr. Irena Škrabalová .
Mgr. Vlastimil
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Příloha

1

Strukturovaný
NÁKLADY:
S p o t ře b .

nák.

Centrum

JCM

přehled nákladů

Streetwork

Viktorie

a

výnosů

Soc.poradenství

CPDM, o.p.s. v roce 2021
Bouda

Rádio ICM

Ost. projekty

Správa areálu

CELKEM

37 546,84
92 414,90
140 300,00
0,00
0,00
252,00
0,00
270513 ,74
Rádio ICM
11 000,00
0,00
17 221,11
0,00
242 292,63

98 216,30
165 169, 13
202 850,00
0,00
0,00
2 454,00
0,00
468 689,43
Ost. projekty
387 269,00
0,00
20 000,00
0,00
61 420,43

2 467,00
45 516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 983,00
Správa areálu
0,00
0,00
0,00
0,00
47 983,00

945 900,51
I 340 869,94
7 018 017,00
0,00
22 182,20
72 728,46
3 400,00
9 403 098,11
CELKEM
558 849,00
8 460,18
67 221,11
24 200,00
8 568 531 ,00

93 979,87
200 857,81
803 018, 17
0,00
2 563,00
53 825, IO
500,00
I 154 743,95
Centrum
I 617,00
6 201,50
0,00
24 200,00
946 888,63

47 284,57
157 826,20
883 498, 16
0,00
3 600,00
570,00
0,00
I 092 778,93
ICM
61 239,00
0,00
0,00
0,00
I 031 539,93

373 591 ,40
219 728,23
2 012 360,69
0,00
5 140,00
12 887,50
2 900,00
2 626 607,82
Streetwork
0,00
2 258,28
0,00
0,00
2 624 349,54

99 023,30
33 I 06,50
233 870,00
0,00
0,00
0,20
0,00
366 000,00
Viktorie
0,00
0,00
0,00
0,00
366 000,00

CELKEM

978 907,13

I 092 778,93

2 626 607,82

366 000,00

166331,00

3 209 450,24

270 513,74

468 689,43

47 983 ,00

9 227 261,29

Hosp. výsl.

-175 836,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-175 836,82

Služby
Osobní nákl.
Odpi sy
Da n ě a pop!.
Ostatní nákl.
Poskyt. přísp.
C ELKEM
VYNOSY:
Trl.by-v!. výk.
Osl. výnosy
Přijat é přísp.

Tr1by-prod.m.
Provozní dot.

6 000,00
187 791 ,23
31 131 ,00
395 120, 17
129 200,00
2 612 919,98
0,00
0,00
0,00
IO 879,20
0,00
2 739,66
0,00
0,00
166 331 ,00
3 209 450,24
Soc.poradenství
Bouda
0,00
97 724,00
0,00
0,40
0,00
30 000,00
0,00
0,00
166331 ,00
3 081 725,84

Přehled o použití finančních prostředků města Český Krumlov

Soc.poradenství

Bouda

Rádio ICM

Ost. projekty

0,00

10331,00

932 330,84

85 187,63

I 420,43

47 983 ,00

2 757 000,00

32 000,00

0,00

163 000,00

56 000,00

27 000,00

0,00

405 000,00

Centrum

ICM

Streetwork

Viktorie

946 888,63

601 875,93

130 982,54

0,00

62 000,00

65 000,00

Správa areálu

IMCK - dotace

provoz
MCK - dotace
projekty

