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Obecné cíle činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov
Důvody pro založení Centra pro pomoc dětem a mládeži ve výše uvedené právní formě byly
a jsou především tyto:
1.Realizovat 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 na principu jejich „trvalé udržitelnosti“
2.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 rozpočtu města Český Krumlov.
3.V areálu Špičák 114 Český Krumlov (budova bývalých jeslí a areálu zahrady v majetku
města) vytvářet podmínky pro co největší soustředění služeb, poradenských a programových
aktivit pro děti, mládež a rodinu na jednom dostupném místě.
4.Na demokratickém a svobodném principu zapojit do rozhodování o programových
činnostech a způsobu jejich realizace pro děti a mládež co největší počet občanů města a
dobrovolných spolupracovníků (jak dospělých tak i mládežníků a dětí) a podílet se tak na
rozvoji občanské společnosti.

Zaměření společnosti
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM, o.p.s.) bylo založeno městem
Český Krumlov na počátku roku 1997.
Hlavní činnosti CPDM, o.p.s. jsou:
- aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů
u dětí a mládeže
- informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a
další veřejnost
- realizace školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit
souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně
zajišťování specifických aktivit „školského“ charakteru
- realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a
mládeže, včetně rozvoje aktivit mezinárodních
- podpora a pomoc sociálně a zdravotně postiženým dětem, mládeži a
organizacím, které se touto problematikou zabývají
- podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu
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Řídící orgány společnosti
Správní rada společnosti
Ve složení správní rady došlo, zejména ve čtvrtém čtvrtletí 2007 ke změnám
z důvodů vypršení časových mandátů některých členů. Od 14.5.2006 (po odstoupení
Mgr. Marka Neruda z funkce předsedy a zároveň člena SR) neměla správní rada
svého oficiálního předsedu. Funkci předsedy zastupovali společně členové SR Mgr.
Jaroslava Löblová a Mgr. Jan Tůma.
Po vypršení časového mandátu paní Mgr. Jaroslavy Löblové, převzala úlohu
zastupujícího pověřeného statutárního zástupce členka SR JUDr. Adéla Kamenská.
Po většinu roku 2007 však pracovala správní rada v tomto složení:
Mgr. Jaroslava Löblová, ředitelka DDM Český Krumlov (pověřený statutární
zástupce, časový mandát člena SR vypršel k 18.10.2007)
Mgr.Jan Tůma, vedoucí pracoviště Střediska výchovné péče Spirála Český Krumlov
(pověřený statutární zástupce, časový mandát člena SR do 16.1.2008)
Mgr.Růžena Marhounová, vedoucí Centra služeb pro zdravotně postižené, Český
Krumlov (časový mandát vypršel k 18.10.2007)
Mgr. Bohumil Florián, zástupce ředitele Základní školy Plešivec, Český Krumlov
(časový mandát vypršel k 18.10.2007)
Mgr. Petr Šulista, speciální pedagog, ředitel PPP České Budějovice (časový mandát
do 6.4.2011))
JUDr. Adéla Kamenská, právník, město Český Krumlov (časový mandát do
6.4.2001)
Ing. Věra Koželuhová, vedoucí OŠSVaZ, město Český Krumlov (rezignace na
členství v SR k datu 30.9.2007)
Zápis výše uvedeného složení SR do obchodního rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích byl proveden.
V závěru roku 2007 zahájilo CPDM, o.p.s. (zbývající členové SR s platným
mandátem, ředitel společnosti a předsedkyně dozorčí rady) spolu se zakladatelem
(město Český Krumlov) řešit personální rekonstrukci správní rady)

Dozorčí rada společnosti
Františka Kuncová, členka dozorčí rady, do roku 2001 vedoucí odboru školství a
sociálních věcí MěÚ Český Krumlov, nyní v důchodu
Jindřiška Smolíková, předsedkyně dozorčí rady, vedoucí oddělení školství OŠSVaZ
město Český Krumlov
Zdeňka Kösslová, členka dozorčí rady, předsedkyně S.D.M. - Sdružení dětí a
mládeže České Budějovice
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Pracovníci, externí spolupracovníci a dobrovolníci
Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr
Mgr. Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s., plný pracovní úvazek
Ladislav Michalík, vedoucí projektového pracoviště NZDM Bouda, správa areálu
Špičák 114, plný pracovní úvazek
Iva Sukdoláková, vedoucí projektového pracoviště ICM, plný pracovní úvazek
Daniel Jambrikovič, pracovník projektového pracoviště Streetwork a Protidrogové
poradny (úvazek 0,5) a pracovník projektového pracoviště NZDM Bouda (úvazek 0,5)
Jana Peňáková, pracovnice projektového pracoviště ICM, do 31.8.2007 DPČ, od
1.9.2007 zaměstnána na hlavní pracovní poměr (plný pracovní úvazek)
Bc.Pavlína Vrobelová, pracovnice projektového pracoviště Streetwork a
Protidrogové poradny, od 1.9.2007 (plný pracovní úvazek)
Marie Froulíková, streetworker, projektové pracoviště Streetwork a Protidrogová
poradna, úvazek 0,8 a koordinátorka pilotního projektu Viktorie, úvazek 0,2 (pracovní
poměr ukončen dohodou k datu 14. března 2007)
Stabilní smluvní pracovníci (částečné smluvní úvazky, služby)
Lucie Putschöglová, kontaktní pracovník, projektové pracoviště Streetwork a
Protidrogová poradna (DPČ, úvazek 0,3)
Bc.Ingrid Jílková, sociální pracovnice, projektové pracoviště NZDM Bouda a
vedoucí společného projektového pracoviště OS ICOS a CPDM, o.p.s. Centra
sociálních služeb Český Krumlov-CSS (DPČ, úvazek 0,3)
Dagmar Pekařová, ekonomika a účetní podklady CPDM, o.p.s. (DPČ, úvazek 0,3)
Mgr. Irena Škrabalová, účetnictví CPDM, o.p.s. (služba)
Jan Čepelák, správa počítačové sítě, elektronické informace, správa internetových
stránek, supervize projektového pracoviště Rádio ICM (služba)
Mgr. Lucie Kozáková, externí vyučující jazykové školy (služba)
Mgr. Jakub Průcha, vedoucí projektového pracoviště Streetwork a Protidrogová
poradna a streetworker, (DPČ, úvazek 0,5 - pracovní poměr ukončen dohodou
k 31.12.2007)
Další spolupracovníci v dílčích projektech
Petr Fidrich, Michal Tejmar, Daniel Turnhofer, Michaela Jánová, Halka Jánová, David
Benč, Jiří Faltus, Eva Nováková, Pavel Přibyl, Daniel Šubrt, Jan Urbánek, David
Borovka, Kateřina Čechová, Marcela Dominová, Anna Frnochová, Adam Kamenský,
Martin Kopeček, Hana Kovářová, ing. Ondřej Krátký, Hana Krausslová, Jiří Kressa,
Jan Kučera, Jiří Muk, Viacheslav Nechunaev, Jan Píša, Pavel Podruh, Petr Prokeš,
David Schůrek, Silvie Ševčíková, Jan Truhlář, Magdaléna Tůmová, Jan Všetečka.
Dobrovolní spolupracovníci
Jan Smola, Jan Kubík, Nora Panušová, Lukáš Navara, Matouš Crha, Kamil Fousek,
Veronika Kalkušová, Tomáš Kubart, Eliška Fialová, Hanka Pavlínová, Dana
Majerská, Radomil Řezáč, Eva Žižková, Lucie Tesařová, Jiří Veselý, Veronika
Rozsárová, Kristýna Gažáková, Josef Brůna, Václav Kupilík, Veronika Prokopcová,
David Žanta, Vítězslav Bílý, Františka Lukáčová.
Studenti VŠ a SŠ na praxích
Martina Kyselová, Eliška Kučerová, Blanka Sedláčková.
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Financování obsahové činnosti CPDM, o.p.s. a projektová
činnost
Financování činnosti Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov je
postaveno především na maximálně možném zajišťování a využívání externích
finančních grantových a projektových zdrojů. Následující tabulka ukazuje vývoj
objemu získaných finančních externích prostředků (grantů a projektových příspěvků)
od roku 1997.
Rozsah aktivit CPDM, o.p.s., jejich kvalita a výsledky tedy závisí v převažující míře
na zvládnutí včasné přípravy kvalitních grantových projektů a žádostí.
Níže uvedená srovnávací tabulka ukazuje vývoj objemu získaných projektových a
grantových finančních prostředků v jednotlivých letech od doby založení společnosti
do roku 2007.
Přehled získaných externích finančních prostředků v letech 1997 až 2007
(neinvestiční granty a příspěvky mimo rozpočet a granty města Český Krumlov)
Rok

Finanční objem (Kč)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

364 379 Kč
574 404 Kč
727 965 Kč
404 808 Kč
637 923 Kč
846 132 Kč
679 449 Kč
985 093 Kč
1 601 812 Kč
1,753.409 Kč
1,372.923 Kč

Další část finančních prostředků na činnost CPDM, o.p.s. poskytuje ze svého
rozpočtu Město Český Krumlov, část rozpočtových ročních prostředků pak tvoří
vlastní výkony společnosti, popř ostatní příjmy (více informací v části Finanční
zpráva)..
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CPDM, o.p.s. Český Krumlov – struktura pracovišť a projektů

ICM

BOUDA

STREETWORK

RADIO ICM

INFORMACE
PORADENSTVÍ
EURODESK
VZDĚLÁVACÍ
AKCE
INFORMAČNÍ
KAMPANĚ
A AKCE

VOLNÝ ČAS
NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PORADENSTVÍ

PROTIDROGOVÁ
PREVENCE
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
TERÉNNÍ
PROGRAMY
PROTIDROGOVÁ
PORADNA

INTERNETOVÉ
RÁDIOVÉ
VYSÍLÁNÍ
ZPRAVODAJSTVI –
HUDBA –
TÉMATICKÉ
PORADY –
MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE
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HSM

HUDEBNÍ
NAHRÁVKY
VYDÁVÁNÍ
HUDEBNÍCH
CD
KONCERTY

OSTATNÍ

EVROPSKÉ A
DOBROVOL.
PROJEKTY
MLÁDEŽE –
FESTIVALY –
DNY DĚTÍ –
VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ
PLÁN – Ad.

Programové aktivity CPDM, o.p.s. v roce 2007
I. Informační a poradenské služby
Projektové pracoviště ICM - Informační centrum pro mládež Český
Krumlov
V roce 2007 završilo projektové pracoviště CPDM, o.p.s. ICM v Českém Krumlově
již deset let svého fungování. Oficiálně bylo otevřeno 28. února 1998.
Zřizovatelem ICM je Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov.
ICM ČK působí především v regionech: Český Krumlov, Kaplice, Prachatice a v
dalších oblastech JČK dle potřeby a svých možností.
ICM ČK je od prosince 1999 členem AICM ČR – Asociace pro podporu rozvoje
Informačních center pro mládež v České republice.

Hlavní obsah činnosti projektového pracoviště ICM
Hlavními činnostmi ICM Český Krumlov je poskytování následujících služeb:
Poskytování informací z vybraných oblastí dětem, mládeži, pedagogům, rodičům,
pracovníkům s dětmi a mládeží, ale i široké veřejnosti.
ICM sbírá a shromažďuje informace z těchto oblastí: Vzdělávání, Práce, Volný
čas, Cestování, Zdraví, Sociálně patologické jevy, Ekologie, Sociální skupiny a
hnutí, Občan a stát, Mezinárodní, evropské a národní organizace, Mládež v EU a
další informace regionálního typu dle potřeby.
ICM také nabízí doplňkové služby pro širokou veřejnost za režijní ceny:
Internet, kopírování černobílé (A4, A3), laminovací službu, prodej publikací, tisk
(černobílý, barevný), přístup na PC atd.
Další doplňkové služby poskytované zdarma:
Skenování, zapůjčování vzdělávacích a naučných CD-ROMů, videokazet, DVD a
publikací, exkurze žáků a studentů v ICM, jednorázové a nepravidelné akce pro
děti a mládež.
Informační centrum pro mládež Český Krumlov je také regionálním střediskem
evropské informační sítě pro mládež EURODESK..
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ICM poskytuje také odborné poradenství ve vybraných oblastech (pedagogika
volného času, grantové poradenství, krizová pomoc a intervence, profesní a
studijní poradenství, konzultace a pomoc v oblasti evropské dobrovolné služby a
evropských výměn mládeže, ad.).
Případy, které potřebují specializovanou pomoc a poradenství jsou řešeny
s dalšími spolupracujícími subjekty (ostatní vlastní pracoviště CPDM, o.p.s.,
externí spolupracující organizace).
Personální a technické zajištění činnosti ICM
Od září 2007 ICM posílilo personálně o jednu pracovnici na plný pracovní úvazek
a to díky finanční dotaci na vytvoření nového pracovního místa z prostředků ESF
prostřednictvím spolupráce s ICOS Český Krumlov, Mesadou a ÚP České
Budějovice (projekt Cesta ke změně).
Na programové činnosti ICM se, kromě současných dvou stálých pracovnic,
podílejí průběžně a dle zájmu praktikanti SŠ a VŠ a dílčím způsobem také
dobrovolníci z řad mládeže z regionu.
V oblasti technického zajištění provozu služeb ICM se v roce 2007 podařilo získat
investiční finanční dotaci MŠMT ČR na pořízení nového kopírovacího stroje. Další
technická zařízení nedoznala v roce 2007 žádných změn.

Dílčí nepravidelné a průběžné aktivity ICM Český Krumlov v roce 2007
Informační semináře se studenty a pedagogy

V měsíci říjnu a listopadu Informační centrum pro mládež uskutečnilo informační
semináře o ICM a dalších projektových pracovištích CPDM, o.p.s., a na témata
z oblasti prevence, které byly určeny žákům a studentům ZŠ a SŠ.
Těchto seminářů se postupně v tomto období zúčastnily celkem čtyři školy s
celkovým počtem 102 žáků a studentů a 4 pedagogové.
Také se v prosinci uskutečnilo informačně-vzdělávací celodenní setkání
s odborníkem na téma „Dětská agresivita“. Tohoto setkání se zúčastnilo
9 pedagogů z Českokrumlovska.

Katalog levného ubytování Jihočeského kraje

Na realizaci tohoto velmi významného informačního projektu se v kooperaci
podílela (kromě CPDM, o.p.s. - ICM Český Krumlov) také partnerská ICM České
Budějovice a ICM Tábor.
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Tento katalog byl vydán v tištěné verzi v počtu 5.000 ks a je k dispozici také
v elektronické verzi (pdf).
Tato aktivita byla zásadním informačním projektem, který velmi výrazně zúročil
dosavadní spolupráci a kooperaci jihočeských Informačních center pro mládež
(České Budějovice, Tábor, Český Krumlov).
Katalog byl poprvé oficiálně představen v rámci expozice
Jihočeského kraje na lednovém veletrhu cestovního ruchu
Regiontour 2008 v Brně a sklidil velmi výrazný ohlas.
V roce 2008 bude spolupráce jihočeských ICM dále pokračovat
a to projektem katalogu zaměřeného na volnočasové možnosti
v Jihočeském kraji

Projekt „Průvodce mým městem aneb UNESCO dětem – Děti pro UNESCO“

CPDM, o.p.s. - pracoviště ICM se v těsné spolupráci s městem Český Krumlov
významně podílelo v období měsíců června až prosince 2007 na projektu dětí a
mládeže / žáků a studentů škol z města Český Krumlov, který byl realizován
k 15. výročí zapsání historického centra města Český Krumlov na Seznam
světového dědictví UNESCO. Projekt nesl název „Průvodce mým městem aneb
UNESCO dětem – Děti pro UNESCO“

Do přímé realizace projektu bylo aktivně zapojeno celkem sedm dětských
kolektivů z Českého Krumlova (děti a mládež ze: ZŠ Za Nádražím, ZŠ T.G.
Masaryka, ZŠ Plešivec, Gymnázia Č.Krumlov, ZŠ Kaplická, ZŠ Linecká, SVP
Spirála).
Myšlenkovým cílem projektu bylo vytvořit „něco“ užitečného a prakticky
využitelného pro ostatní vrstevníky - konkrétní fyzicky, smyslově i myšlenkově
hmatatelný předmětem projektu, kterým byl vznik sedmi originálních „průvodců
mým městem“ – Českým Krumlovem.
Věž je vysoká
54,5 metrů,
ochoz je ve
výšce 24,6
metrů. Nahoru
vede celkem
162 schodů.
Hladomorna
je přes
4 metry pod
zemí.

Zámek


Ukázka Průvodce mým městem
ZŠ Za nádražím Český Krumlov

Zůstal př
před ná
námi vš
však ná
nádherný
hrad a zámek, který ná
nás zve ke
své
své návštěvě. Areá
Areál hradu a
zámku v České
eském Krumlově
Krumlově patř
patří
k nejrozsá
m komplexů
nejrozsáhlejší
hlejším
komplexům
tohoto druhu ve stř
střední
ední Evropě
Evropě .

Ukázka Průvodce mým městem
Gymnázium Český Krumlov

Vyvrcholením projektu byl 4. prosinec 2007, kdy dopoledne proběhla
v Regionálním muzeu v Českém Krumlově veřejná prezentace jednotlivých
průvodců před odbornou porotou a za účasti dětí, mládeže a studentů.
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Ve stejný den večer pak proběhla prezentace výsledků projektu a oficiální ocenění
všech účastníků v Jízdárně Státního hradu a zámku Český Krumlov v rámci
slavnostního „Koncertu pro město“, který byl vyvrcholením oslav 15. výročí
zapsání historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví
UNESCO.
Jednou z odměn byl pro všechny aktivní účastníky projektu poznávací zájezd do
„Unesco města“ Litomyšle, kde kromě jiného byly v tamní ZŠ T.G. Masaryka
prezentovány krumlovské projekty žákům této školy.
Na projektu se kromě pracoviště ICM podílelo také mládežnické Rádio ICM, které
oba programy 4. prosince ozvučovalo a pořizovalo kompletní zvukový záznam.

Tým ze ZŠ T.G.Masaryka při prezentaci projektu
v Regionálním muzeu v Českém Krumlově

Vyhodnocení projektu a předávání ocenění všem
aktivním účastníkům v Zámecké jízdárně v rámci
programu Koncertu pro město

Tento projekt byl významně podpořen ze strany MŠMT ČR, města Český Krumlov,
firmy E-ON a dalšími krumlovskými institucemi a organizacemi.
Pro rok 2008 hledáme cesty a možnosti tištěného vydání „průvodce“ tak, aby mohl
prakticky sloužit dětským, ale i dospělým návštěvníkům Českého Krumlova.
Připravujeme také nadstavbový a návazný projekt mezinárodní evropské výměny
mládeže na téma života lidí v „Unesco městech a oblastech“.
Evropská kampaň mládeže na podporu lidských práv All Different – All Equal

V rámci síťového projektu AICM ČR zaměřeného na aktivity k evropské kampani
All Different – All Equal, podpořeného MŠMT ČR, byly Informačním centrem pro
mládež Český Krumlov realizovány následující aktivity:
Informační besedy a semináře na ZŠ v regionu Český Krumlov a Kaplice
Žáky jsme informovali o jednotlivých projektových pracovištích CPDM, o.p.s., kde
jsme v rámci informací o ICM věnovali část časového prostoru informacím o
kampani Každý jsme jiný - Všichni rovnoprávní.
Pořady v internetovém Rádiu ICM
V rámci tohoto projektu se uskutečnil 2x komponovaný pořad v mládežnickém
internetovém Rádiu ICM s informacemi o lidských právech a kampani All Different
– All Equal. Také byly realizovány soutěže o věcné ceny na webových stránkách
ICM Český Krumlov a v mládežnickém internetovém Rádiu ICM.
Výtvarná soutěž a s ní související vernisáž
ICM Český Krumlov vyhlásilo začátkem října výtvarnou soutěž pro žáky II. stupně
základních škol na téma „Barevný svět“. Cílem soutěže bylo zamyšlení dětí a
mládeže nad pojmy jako je tolerance a porozumění jak mezi kulturami národů, tak
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i ve společnosti obecně. Soutěž měla zároveň zvýšit povědomí o evropské
Kampani a Evropě vůbec. Do soutěže nám přišlo celkem 18 výtvarných dílek od
jednotlivých autorů a kolektivů zpracovaných různými technikami. Vernisáž
výstavy k této soutěži se uskutečnila v lednu 2008 v nízkoprahovém klubu Bouda.
Semináře se zajímavými osobnostmi:
V rámci projektu se uskutečnila 3 seminární setkání s významnými osobnostmi
naší kultury a filozofie: profesorem Arnoštem Lustigem, profesorem Martinem
Hilským a PhDr. ThDr. Tomášem Halíkem. Tématem těchto setkání byly „jistoty a
nejistoty současného světa“ z různých pohledů. Seminářů se celkem zúčastnilo
přes 990 účastníků z řad mládeže středoškolského věku. Tato setkání tématicky
souvisela s tématem kampaně „All Different – All Equal“. Na tomto cyklu se
podílelo CPDM, o.p.s., Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích a Studentské
univerzitní divadlo SUD České Budějovice.

Profesor Tomáš Halík

Profesor Arnošt Lustig

Festival Cihelna – Vystupovat 2007
Pod mottem „Každý jsme jiný – Všichni rovnoprávní“ se uskutečnil festival
alternativní mládežnické kultury Cihelna – Vystupovat 2007 (hudba, divadlo, film).
Více informací o festivalu naleznete ve výroční zprávě níže (sekce NZDM Bouda).
Společný informační projekt s ICOS Český Krumlov - „Informace o EU v regionu
Českokrumlovska“

Tento projekt zahájený v roce 2006, jehož garantem je ICOS Český Krumlov,
pokračoval také v roce 2007. ICM Český Krumlov zajišťovalo část informačních
materiálů vztahujících se k tématům Evropské unie (především zájmová oblast
„mládeže“) pro jejich distribuci do EU infokoutků na Českokrumlovsku (Kaplice,
Vyšší Brod, Horní Planá, Lipno nad Vltavou, Český Krumlov).
Tištěný Zpravodaj.krumlov.cz

CPDM, o.p.s. – ICM Český Krumlov se spolu s o.s. ICOS podílelo na vydávání
tištěného občanského informačního zpravodaje – „Zpravodaj.Krumlov.cz“. V roce
2007 vyšlo 6 vydání tohoto zpravodaje, který byl distribuován do všech
domácností a institucí ve městě Český Krumlov.
Podpora zaměstnanosti

Informační centrum pro mládež i nadále v tomto roce pokračovalo v realizaci
služeb vedoucích k podpoře zaměstnanosti. ICM nabízelo kontakty na
příležitostné brigády a zaměstnání. Také klientům, kteří jsou řádně vedeni na
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Úřadu práce a prokáží se dokladem z ÚP jsme poskytovali přístup na internet
zdarma, především pro hledání svého nového zaměstnání.
Účast ICM Český Krumlov na výstavách a veletrzích

ICM Český Krumlov se i v tomto roce spolupodílelo na přípravách a realizacích
výstavních informačních expozic a stánků AICM ČR a Informačních center pro
mládež v ČR a to:
a)Na veletrhu středoškolského vzdělávání „Vzdělání a řemeslo“ (září 2007,
Výstaviště České Budějovice (zaměření: informace pro mládež, práce a studium
v zahraničí, EU kampaň mládeže All Different – All Equal) .
.
b)Na přípravě a realizaci expozice AICM ČR a ICM ČR na veletrhu vzdělávání
EDUCA 2007 (listopad 2007, Liberec).

EDUCA 2007, Liberec
Informační expozice AICM a ICM v ČR

EDUCA 2007, Liberec
Na výstavě byl představen také Katalog levného
ubytování v Jihočeském kraji

Spolupráce v rámci sítě ICM v ČR

CPDM, o.p.s., projektové pracoviště ICM Český Krumlov, spolupracovalo
průběžně dle aktuálních potřeb s partnerskými informačními centry pro mládež
v České republice, sdruženými v AICM ČR a také s Informačním centrem pro
mládež NIDM MŠMT ČR (především výměna informací).
Těsnější spolupráce pak probíhala s jihočeskými ICM v Českých Budějovicích a
Táboře. ICM Český Krumlov se dále dílčími úkoly podílelo na centrálních
aktivitách AICM ČR v roce 2007 - organizační podíl na přípravách informačních
expozic, vzdělávacích výstavách atd.
Provoz internetové sítě v budově Špičák 114

CPDM, o.p.s. (pracoviště ICM) poskytuje svým dalším projektovým pracovištím
(Bouda, Streetwork, Rádio ICM, Hudební studio mladých) a některým subjektům
sídlícím v budově Špičák 114 připojení do sítě Internet a tuto síť spravuje.
Certifikace kvality AICM
Na základě rozhodnutí valné hromady AICM ČR byl v členských informačních
centrech pro mládež zahájen od září 2007 proces hodnocení kvality
poskytovaných informačních a dalších služeb (audit kvality)..
ICM Český Krumlov 10.12. 2007 získalo od AICM ČR - Asociace pro podporu
rozvoje Informačních center pro mládež v ČR certifikát kvality poskytovaných
služeb ICM. Tento certifikát má platnost do 31.12. 2009.
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Obdobným způsobem proběhlo v ICM Český Krumlov šetření MŠMT ČR (listopad
2007), které bylo zkušebním průzkumem pro potřeby budoucího zavedení
Národních standardů kvality informačních služeb. Také výsledky tohoto šetření
byly velmi dobré.
Orientační statistika poskytnutých informací a služeb ICM v roce 2007
Počet

Způsob poskytovaných informací a služeb
Webové stránky ICM (unikátní přístupy)
Fyzické osoby v ICM
Semináře a besedy
Informace poskytnuté e-mailem, telefonicky,
poštou
Celkem poskytnuto informací a služeb

69.917
1.188
115
403
71.623

Poznámky:
Do výše uvedené statistiky nejsou zahrnuty:
• informace, které byly poskytnuty návštěvníkům výstavních expozic na společných
prezentacích AICM ČR, na nichž se ICM Český Krumlov podílelo
• informace zasílané prostřednictvím elektronického informačního bulletinu CPDM,
o.p.s.
• informace vysílané mládežnickým internetovým „Rádiem ICM“ (samostatný
speciální mládežnický projekt internetového rádia)

Podpora realizace projektu ICM Český Krumlov v roce 2007
V roce 2007 byla celoroční pravidelná informační a poradenská činnost pracoviště
ICM Český Krumlov a jeho dílčí informační projekty finančně podpořeny
především ze strany města Český Krumlov, Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, Jihočeského kraje, AICM ČR, o.s. ICOS Český Krumlov a
vlastními výnosy z poskytování doplňkových služeb.
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II.Protidrogová prevence
Projektové pracoviště Streetwork a Protidrogová poradna

Cílové skupiny pracoviště
Uživatelé návykových látek alkoholového typu, uživatelé návykových látek
nealkoholového typu nebo látek nealkoholového typu v kombinaci s tabákem a
alkoholem, široká veřejnost: rodiče, příbuzní, přátelé, spolužáci, partneři atd. těchto
osob
Základní poskytované služby
-informace o psychotropních a omamných látkách (rozdělení, účinky, způsob užívání,
zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním, …)
-informace a poradenství pro příbuzné, blízké uživatelům
-krizová intervence (pomoc při akutních problémech a doporučení dalšího postupu)
-základní poradenství pro osoby užívající psychotropní látky (snaha o změnu chování
uživatelů drog, která by vedla k rozhodnutí abstinovat)
-terénní výměnný program (snižuje počet případů, kdy uživatelé odhazují injekční
materiál na veřejných prostranstvích); snižování rizik spojených s užíváním
-základní poradenství pro rodiče, sourozence, partnery a ostatními blízké narkomana
-zprostředkování léčby, příp. kontaktů na jiné instituce a odborníky zabývající se
oblastí závislostí
-poradenství v sociální, zdravotní a právní problematice, zprostředkování kontaktů
s příslušnými institucemi
-vzdělávání – přednášky, besedy, semináře v oblasti drogové problematiky
(veřejnost, učitelé, soc.pracovníci, policisté…..)
-testy z kapilární krve na přítomnost viru HIV
Průběh realizace projektu v roce 2007
Vývoj aktivit realizovaných v rámci projektu, jejich obsah a změny v průběhu roku

Kromě stabilních denních „streetworkerských“ činností a zajišťování provozu
protidrogové poradny byly realizovány další aktivity:
a)Představení projektu Streetwork na Městském úřadě v Kaplici
b)Beseda v Husově domě v Kaplici na téma Drogy a mýty.
c)Připravován byl pilotní projekt Viktorie, zaměřený na prevenci pouliční a klubové
prostituce. Tento projekt byl však nebyl po březnovém odchodu odpovědné
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pracovnice Mgr. Froulíkové z CPDM, o.p.s. dále rozvíjen a ve 4. čtvrtletí byl dočasně
pozastaven z organizačních a kapacitních důvodů.
d)Příprava modelových programů specifické primární prevence ve spolupráci s SVP
Spirála na projektu Třídní kolektivy a spolupráce na přípravě certifikace specifické
protidrogové primární prevence projektu Třídní kolektivy.
e)Ve spolupráci s ICM realizace preventivního dopoledne v obci Vyšší Brod v rámci
dnu prevence pro místní region.
f)V rámci projektu Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice se dařilo zvyšovat
počty výměn i vyměněného injekčního materiálu.
g)Na jaře roku 2007 proběhla příprava na zahájení (znovuobnovení) „terénní“ práce
v obci Větřní.
Jednotlivé lokality a případné změny cílové populace

Lokalita Český Krumlov
V této lokalitě se dlouhodobě daří práce na okrajových částech města – na sídlištích,
kde pracujeme zejména s klienty pocházející z velmi početné romské komunity. Je
zde také mnoho nedrogových kontaktů – tedy osob užívající především konopné
drogy. Centrum města je z hlediska terénní práce velmi problematické vzhledem
k vysokému turistickému ruchu (více jak 1 mil. osob ročně). Zajímavá lokalita
z pohledu terénní práce se nachází pouze v prostorách městského parku, kde je
zvýšený pohyb v letních měsících. V centru města jsou také navštěvovány
vytipované restaurace a kluby.
Lokalita Kaplice
V závěrečných měsících roku byl terén v této lokalitě méně úspěšný, než tomu bylo
doposud. Nová scéna je stále velmi uzavřená a je hledán způsob a prostředky, jak ji
oslovit a získat nové kontakty. Lékárny popisují situaci ve městě jako setrvalou
a spíše nárazovou, jsou ale dny, kdy je výdej injekčního materiálu objemově velký.
Z hlediska jejich pohledu se jedná stále častěji spíše o klienty z řad místních
zahraničních dělníků, pracovnic v nočních klubech a jejich pasáků. Několik klientů
také jezdí za službou do Českých Budějovic z důvodu nákupu “zboží”, a zároveň
využijí jednu i více z nabízených služeb v místě.
Lokalita Větřní
Nová lokalita v práci streetworkerů. Od března 2007 jsme začali práci v této obci,
zejména v její spodní části, kde existuje početná romská komunita. V současnosti je
v této lokalitě nejvyšší počet prvokontaktů s širokou věkovou vrstvou klientely. Od
září došlo k posílení lokality o další den a zvýšit tak časovou dotaci v této lokalitě.
V této lokalitě se nám daří oslovovat jak mladší, mnohdy uživatele, tak i starší
ročníky. Bylo zde také uspořádáno jedno sportovní odpoledne s cílem oslovit širší
spektrum osob a přinést tak povědomí o streetworku ze širšího hlediska, nejen jako
nosičů “jehel”.
Personálním obsazení týmu, vzdělávání, supervize, stáže

Na počátku března 2007 odešla z týmu Marie Froulíková. Pracoviště tak v období od
března do srpna 2007 zabezpečovalo službu streetworku pouze s celkovým
úvazkem 1,3. Vzhledem k této situaci a také v souvislosti s v té době získanými
finančními prostředky (určitá finanční nejistota) fungovalo pracoviště v nejnutnějším
udržitelném pracovním a finančním rytmu. V tomto období nebyli zaměstnanci
posíláni na žádné stáže ani vzdělávání.

16

Od září 2007 pracoviště získalo novou pracovnici, Bc. Pavlínu Vrobelovou, na pozici
streetworkera na plný úvazek a služby pracoviště byly opět rozšířeny směrem ke
klientům podle plánu.
Hodnocení a výsledky

Způsob hodnocení, kvalita, kvantita, efektivita
V rámci projektového pracoviště a v jeho terénním programu bylo standardně
prováděno dvojí
hodnocení účinnosti a kvality námi poskytovaných služeb –
kvalitativní a kvantitativní.
a) Kvalitativní hodnocení
Kvalitativní hodnocení práce a efektivity probíhá průběžně v rámci porad realizačního
týmu projektového pracoviště, prostřednictvím schůzek se supervizorem pracoviště /
projektu a prostřednictvím hodnocení v rámci organizace (CPDM, o.p.s. ČK).
Hodnocení probíhá formou zpětných vazeb supervize, zpracováním případových
studií, zpětných vazeb supervizora, zpětných vazeb spolupracujících zařízení
a externích spolupracovníků (v rámci CPDM o.p.s.). Dále sledováním klienta od
prvního kontaktu po doléčovací program a sledováním výskytu infekčních chorob
a rizikového chování klientů v souvislosti s distribucí HR materiálu a osvětových
informací.
Kvalitativní data jsou zjišťována:
-vedením a sledováním dokumentace o klientovi (změny v klientově
drogové kariéře, změny klientova rizikového chování, sociálního prostředí atd.),
-sledováním efektivity spolupráce s klientem a sledováním zda použité intervence
vedou k určenému cíli, především ke změně rizikového chování,
-rozhovorem s klienty o tom, jak jim dané služby vyhovují (terénní a provozní hodiny,
čas a prostředí kontaktního místa, distribuovaný injekční materiál, jeho množství ad.).
b) Kvantitativní hodnocení
Hodnocení činnosti z kvantitativního pohledu probíhá formou průběžných a výročních
zpráv, které zpracovává vedoucí zařízení (projektového pracoviště).
Hodnocení činnosti „terénního programu“ se provádí formou průběžných a výročních
zpráv o realizaci programu. Je zpracovávána statistika vypovídající o kvantu
odvedené práce. Zprávy o terénním programu vypracovává vedoucí programu.
Jako standardní používáme při kvantitativním vyhodnocování činnosti tabulky
RVKPP - „Počet klientů a kontaktů“ a „Služby a výkony“. Navíc sledujeme tendence
na drogové scéně a vypracováváme doporučení do další činnosti a vymezení priorit
do dalšího období.
Zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů

Po odchodu jedné pracovnice z týmu ztratilo pracoviště důležitou část pracovního
úvazku (0,8). Další fungování projektu bylo tak na určitou dobu směřováno na
stávající zaměstnance o celkovém objemu úvazku 1,3. Personálně oslabený tým se
soustředil především na zajištění základních funkcí projektu – zachování základních
služeb projektu Streetwork tak, aby nebyla ohrožena započatá práce s klienty
v terénech (ČK, Kaplice a Větřní).
V důsledku dočasného personálního provizoria byl omezen pilotní rozvojový projekt
Viktorie, v němž v tomto období chyběla pracovní síla na jeho realizaci.
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K projektu Viktorie je nutno podotknout, že odpovědná koordinátorka projektu, které
jsme umožnili na její vlastní žádost bezproblémový a rychlý odchod z týmu
Streetworku, se zavázala pokračovat rozjezdu a naplánovaných činnostech projektu
až do června 2007. Svůj závazek směrem k CPDM, o.p.s. a projektu Viktorie však
nebyl z její strany dodržen.
I přes nepříznivý personální stav se Streetworku podařilo udržet vysoký standard
nabízených služeb v rámci přidělené certifikace. Dařilo se také zachovávat práci na
otevřené drogové scéně.
Od září 2007 byl stav pracovníků doplněn, ovšem rozšiřování práce bylo možné až
po zhruba dvouměsíčním zácviku nového pracovníka.
Spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog

Pracovník CPDM – Streetworku se účastnil několikrát jednání odborných komisí na
příslušných městských úřadech, kde konzultoval konkrétní možnosti spolupráce a
představoval cíle, činnost a služby poskytované pracovištěm.
Zástupci týmu jsou také členy skupin pro komunitní plánování sociálních služeb ve
městech Český Krumlov a Kaplice.
Celý tým se také podílel formou infostánku na českokrumlovských Slavnostech
pětilisté růže.
Projekt pokračoval také v kontaktování skrytých uživatelů návykových látek ve
spolupráci se sedmi lékárnami v regionu pomocí tzv. „lékárenských balíčků“. Tímto
způsobem bylo distribuováno 250 balíčků.
Neuživatelé využívající služeb projektového pracoviště

V této oblasti činnosti byl v roce 2007 poměrně velký zájem zejména o rodičovské
poradenství, který byl ovlivněn především lepším propracováváním PR organizace,
které bylo postaveno na pravidelném publikování informací o drogové poradně
s využitím článků v regionálních tiskovinách zdarma distribuovaných do schránek
občanům jednotlivými městskými úřady a také provozem internetových stránek
s možností e-mailových konzultací. Významnými aktivitami, které napomohly větší
informovanosti veřejnosti (především mládeže) bylo uskutečňování besed a
seminářů na ZŠ a SŠ.
Výkaznictví projektu

Interpretace statistických údajů (nárůst / pokles klientů a výkonů ve srovnání
s předchozím kalendářním rokem):
V roce 2007 došlo k nárůstu objemu vykonané práce a to zvýšením celkového počtu
klientů a dále také celkovým počtem kontaktů.
Pro zpřesnění údajů uvádíme počty obyvatel v cílových lokalitách: Český Krumlov 14 500 obyvatel, Kaplice – 7000 obyvatel, Větřní – 3800 obyvatel. Dohromady
všechny tři lokality nedají ani větší město a srovnatelnost s městskými regiony je
proto poněkud problematická. Potěšitelné například je, že minimálně polovina
kontaktů a klientů jsou Romové, tedy velmi problematická a potencionálně velmi
ohrožená skupina.
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Tabulka 1
Pro lepší orientaci uvádíme tabulku s celkovým přehledem klientů a přehled
základních drog u těchto uživatelů v oblasti působení terénního programu Streetwork
Český Krumlov v roce 2007
2006
Počet klientů – uživatelů drog (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili
v daném období alespoň jednou služeb programu)

– z toho mužů
– z toho injekčních uživatelů drog
– z toho se základní drogou heroin
– z toho se základní drogou pervitin
– z toho se základní drogou kokain/crack
– z toho se základní drogou kanabinoidy
– z toho se základní drogou extáze
– z toho se základní drogou těkavé látky
– z toho se základní látkou Subutex nelegálně
– z toho se základní látkou Subutex legálně
– z toho se základní látkou metadon nelegálně
– z toho se základní látkou metadon legálně
2)
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu3)

1)

2007

1)

73

105

12
16
1
43
0
0
0
0
5
0
0
0
26,18
57

10
71
1
75
0
0
0
0
2
0
0
0
26,38
96

Tabulka 2
Přehled výkonů terénní sociální služby Streetwork Český Krumlov
Počet osob,
Služba

Kontakt s uživateli drog
– z toho prvních kontaktů
Výměnný program
– vydané injekční jehly
Hygienický servis
Potravinový servis
Zdravotní ošetření
Individuální poradenství
Skupinové poradenství
Krizová intervence
Reference do K-center
Reference do léčby
Reference do programů substituce
Asistenční služba
Testy HIV
Testy HCV
Testy HBV
Těhotenské testy
Testy na přítomnost drog
Intervence po telefonu, internetu
První pomoc
Jiné-rodiny

které danou službu
využily

2006
73
27
50
×××
0
0
2
118
0
12
8
1
1
2
7
3
3
0
0
×××
0
0

2007
105
41
89
×××
0
0
0
97
0
5
14
11
0
2
0
0
0
0
1
×××
0
14
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Počet výkonů

1)

(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)

2006
2007
243
430 Počet kontaktů2)
Počet kontaktů
41
52
165
336 Počet výměn3)
2571
3454 Počet
Počet využití sprchy, pračky
0
0
Počet
0
0
Počet ošetření
2
0
127/50 124/45 Počet sezení/délka trvání jednoho
Počet skupin/délka trvání jedné
0
0
Počet intervencí
25
8
Počet referencí
10
14
Počet referencí
1
11
Počet referencí
1
0
Počet intervencí
2
2
Počet provedených testů
7
0
Počet provedených testů
3
0
Počet provedených testů
3
0
Počet provedených testů
0
0
Počet provedených testů
0
9
Počet intervencí
23
63
Počet intervencí
0
0
rodiny
0
26

Směřování terénního programu v roce 2008

V současné době zajišťuje projekt Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice
terénní program ve městech Český Krumlov, Kaplice a obci Větřní.
Základním cílem projektu pro rok 2008 je zachování kvality a rozsahu této služby ve
stávajících lokalitách a rozšíření této služby na dosud nepokrytou oblast Lipenska
(Loučovice, Vyšší Brod, Lipno, Horní Planá,...) a některých lokalit v příhraniční oblasti
(Dolní Dvořiště).
Smyslem rozšíření této služby na nové lokality je maximálně využít kapacit regionu
a následně tak zvýšit počet stávajících klientů. V návaznosti na takto plánované
rozšíření služeb terénního programu, bude též souběžně probíhat časová
reorganizace poskytovaných služeb a časových dotací v konkrétních lokalitách.
K 1. lednu 2008 došlo v projektu také k personálním změnám. Vedením pracoviště
Streetwork byl pověřen na plný úvazek Mgr. Daniel Jambrikovič, který v předchozím
období působil v týmu na pozici streetworkera na pracovní úvazek 0,5.
Od ledna 2008 bude tak celý tým projektu pracovat při využití dvou celých
(plnohodnotných) pracovních úvazků a jednoho částečného (DPČ) v přepočtu 0,3.
Tato změna v rozložení úvazků by měla výrazně napomoci akceleraci projektu.
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III.Volnočasové a nízkoprahové aktivity pro děti a mládež
Projektové pracoviště „BOUDA“
Mládežnický nízkoprahový volnočasový klub (NZDM Bouda)

NZDM Bouda - logo

Festival „Cihelna – Vystupovat 2007“
Velký ZUŠ Band České Budějovice

NZDM klub BOUDA a jeho poslání
V oblasti podpory aktivního využití volného času dětí a mládeže
na
Českokrumlovsku je základem činnosti CPDM, o.p.s.
projektové pracoviště
nízkoprahový a volnočasový klub BOUDA (NZDM).
Klub poskytuje od roku 2001 především neorganizované mládeži a dětem zázemí
pro neformální setkávání a vlastní hudební, divadelní, pohybovou, výtvarnou a další
jinou tvorbu.
Vedle pravidelné činnosti mají mladí lidé možnost aktivně realizovat vlastními silami
také nepravidelné aktivity – výstavy , koncerty, filmový klub, semináře a podobně.
Klub „Bouda“ je společný projekt S.D.M. - Sdružení děti a mládeže České Budějovice
a CPDM, o.p.s. Český Krumlov
Součástí činnosti „Boudy“ je také poskytování sociálních služeb.
Základní východiska činnosti pracoviště
1.Zkvalitnění života cílových skupin ve věkové kategorii děti a mládež
2.Pomoc a poradenství při překonávání překážek a problémů života cílových skupin
3.Vytváření a poskytování vhodných podmínek, možností a nabídek pro
společensky pozitivní trávení volného času s cílem měnit nevhodný životní styl
uživatelů služeb klubu a v této souvislosti omezovat společensko patogenní chování
jednotlivců a skupin mládeže
Cílové skupiny
Cílovými skupinami projektu NZDM Bouda jsou především:
-neorganizovaná mládež ve středoškolském věku a děti ve věku posledních ročníků
základních škol
-děti a mládež z rizikového sociálního prostředí
Prostorové podmínky pro realizaci programové činnosti
Činnost nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež BOUDA (NZDM
Bouda (je realizována ve dvou základních prostorách klubu:
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a)v části určené pro relativně řízenou činnost mládeže, popř. dětí (programový
prostor pro konkrétněji časově určenou činnost). Tento prostor má cca 85 m2.
b)v části určené pro neformální a obsahově předem neurčenou činnost
(prostor pro neformální setkávání mladých lidí bez předem určeného programu a
časového rámce). Výměra tohoto prostoru je 40m2.
Dále jsou pro činnosti klubu využívány venkovní prostory zahrady v areálu Špičák
114 a při některých dílčích jednorázových aktivitách také prostory dalších subjektů
mimo sídlo CPDM, o.p.s.
Personální zajištění klubu
Placeným pracovníkem na plný úvazek byl v roce 2007 vedoucí projektu a
programový pracovník Ladislav Michalík a dále programový a sociální pracovník
Mgr. Dan Jambrikovič (0,5 úvazku). Do budoucna, s nárůstem aktivit, bude nutné
uskutečnit maximální kroky pro zajištění dvou celých pracovních úvazků pro toto
pracoviště.
Klub dále spolupracuje s dobrovolníky z řad mládeže a studentů škol.
Financování projektu
Na financování pracoviště NZDM Bouda se v roce 2007 spolupodíleli: město Český
Krumlov, MŠMT ČR, MPSV ČR, Jihočeský kraj, zřizovatel pracoviště (CPDM, o.p.s.
Český Krumlov), vlastní příjmy z akci a také finanční dárce z podnikatelského sektoru
- českokrumlovská firma P.M.H., která pro podporu činnosti klubu a některých
dalších aktivit poskytla „vánoční dar“ ve výši 20.000,- Kč

Programové aktivity klubu v roce 2007
Naplňování cílů projektu v roce 2007
V roce 2007 v NZDM Bouda Český Krumlov docházelo prostřednictvím
poskytovaných služeb k naplňování cílů projektu takto:
a)Zvýšila se návštěvnost a zájem ze strany mládeže jak v pravidelné činnosti tak i
v návštěvnosti „otevřeného klubu“, který slouží k neformálnímu setkávání mládeže
dochází nadále k většímu zapojování cílových skupin (jinde neorganizované
sociálně problematické mládeže a dětí z rizikového prostředí včetně mládeže a dětí
z minoritního prostředí - jednotlivci i neformální skupiny).
b)Byl kladen důraz na vytváření chybějícího prostoru pro vlastní iniciativu uživatelů a
prostřednictvím dosažených úspěchů v činnosti získávali uživatelé motivace pro nový
pozitivnější pohled na vlastní život.
c)Realizace projektu dopomohla k posilování odpovědnosti klientů (účastníků a
uživatelů služeb) za svůj další život ve společnosti ve smyslu schopnosti postupného
akceptování všeobecných pravidel života běžné společnosti.
d)Podařilo se realizovat konkrétní pomoc a poradenství v krizových situacích
jednotlivců a další zprostředkování odbornější pomoci v případech, které klub nemohl
vyřešit
Stručně vyjádřeno, podařilo se vytvořit prostor a personální zajištění pro:
- řešení krizových situací klientů
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-

získávání potřebných informací pro vlastní rozhodovací procesy klientů (využití
také pro pochopení vlastních povinností a práv klientů ve společnosti)
posilování odpovědnosti klientů za vlastní život ve společnosti
pozitivní životní motivace klientů prostřednictvím vhodně volených činností (volný
čas a jeho formy) i dalších možností, které klub nabízí a k omezování
patogenního chování

Pravidelná otevřená (nízkoprahová) činnost NZDM BOUDA
1.I v roce 2007 se nám i nadále dařilo rozvíjet první otevřené klubové nízkoprahové
zařízení pro volný čas dětí a mládeže tohoto typu v regionu Český Krumlov
2.Byl vytvořen prostor pro zpravidelnění založených zájmových činností z vlastního
zájmu účastníků (momentálně je klub Bouda v pravidelných aktivitách zcela
zaplněn).
Podstatným momentem je skutečnost, že prostřednictvím klubu a klubových činností
se podařilo vzbudit zájem o alternativní naplňování volného času u přibližně 100
mladých lidí týdně a vytvořit jim základní podmínky pro realizaci a rozvoj pozitivních
zájmu.
Nově se např. daří podchycovat zájem mladé „sprejerské“ scény.
3.Za úspěch lze považovat skutečnost, že do pravidelných činnosti se tradičně
zapojuje také rómská mládež (2 rómské hudební skupiny a jeden taneční soubor
vedený rómským instruktorem - vše jako pozitivní příklad možnosti rozvoje
zájmových činností rómského etnika)
4.Dařilo se navazovat také kontakt s mladými amatérskými umělci (výtvarníci,
muzikanti apod.) a otevřít jim prostor pořádání autorských výstav výtvarných děl a
vlastních koncertních vystoupení.
5.Vedle toho pak existence klubu Bouda, stejně tak jako v roce 2006, umožnila i
v roce 2007 vznik amatérských divadelních souborů, které každoročně vystupují na
různých kulturních akcích.
6.Bouda vytvořila také prostor pro postupné začleňování dětí a mládeže ze sociálně
znevýhodněného prostředí do volnočasových činností .(např. projekty Cihelna
Vystupovat - multikulturní festival), Sochy a děti, Výtvarný podzim v Boudě. V roce
2008 počítáme podpořit a „dekriminalizovat „sprejerskou scénu v Českém Krumlově
ad.
7.Pokračovalo rozvíjení spolupráce s místními subjekty (SVP Spirála Český
Krumlov, PL Červený dvůr, Centrum sociálních služeb, Centrum zdravotně
postižených, ICOS Český Krumlov, S.D.M. - České Budějovice, městem Český
Krumlov a dalšími), které se svými možnostmi podíleli na podpoře i využívání
nízkoprahového volnočasového prostoru pro mládež v Českém Krumlově
8.Klub získával důvěru u mladých lidí, kteří jej navštěvují a svěřují se se svými
problémy. Následně takto můžeme pomoci jak radou, tak i kontaktem na odborníka,
který jim může pomoci. (K-Centrum/Streetwork,, SVP-Spirála ad.)
9.V roce 2007 uspořádal (nebo se na nich podílel) klub 35 nepravidelných akcí
kterých se zúčastnilo přibližně 2000 mladých lidí.
Celkově využilo všech služeb klubu Bouda od jeho otevření přibližně 8000 mladých
lidí ve věku od 13-ti do 25-ti let.
10.Podařilo se podchytit zájem institucí v Českém Krumlově, v kraji i ČR o myšlenky
a obsah činnosti klubu, jež se projevil v podpoře aktivit klubu.
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11.V rámci iniciativy mládežníků / dobrovolníků se podařilo vybudovat a zprovoznit
Hudební nahrávací studio. Především díky podpoře EU programu Mládež a Mládež
v akci, Jihočeského kraje a města Český Krumlov se podařilo nahrát již pět
hudebních CD (více viz. kapitola HSM).
..
12.Díky seminářům, které byly pořádány ve spolupráci s projektovým pracovištěm
CPDM, o.p.s. (ICM Český Krumlov), se nám podařilo oslovit žáky posledních ročníků
základních škol a projevit u nich aktivní zájem o činnosti v klubu Bouda (jak
pravidelné tak i nepravidelné).
Otevřený klub v Boudě
Pro potřeby otevřené a volné činnosti klubu BOUDA byl v roce 2005 zprovozněn
druhý programový prostor, který je určen pro zcela neformální setkávání volně
příchozích mladých lidí a pro sociální poradenství a kontakt (sociální služby klubu).
V roce 2007 jsme v otevřeném klubu zaznamenali 16 případů poradenství v krizi.
Celý prostor se podařilo v průběhu roku 2006 - 2007 vybavit potřebným nábytkem,
materiálem a herními a dalšími prostředky (barový pult, nábytek pro odpočinkové
posezení, knihovna, PC s internetem, stolní fotbal ad.).
Kromě pravidelného využívání mládežníky v otevíracích časech je tento prostor
používán také jako odpočinkové zázemí pro návštěvníky nepravidelných aktivit klubu
a pro pracovní jednání s partnery.
Otevřený klub v Boudě týdně navštíví průměrně 30 mladých lidí, kromě akcí jako
turnaje ve stolním fotbálku, kdy je návštěvnost podstatně větší.
Nepravidelné a jednorázové programové aktivity NZDM Bouda
V rámci činnosti klubu BOUDA byla uskutečněna řada nepravidelných aktivit
mládeže a dětí. Většinu aktivit připravují sami mládežníci a účastníci.
Kromě pravidelných programových cyklů (Filmový klub „Jeden svět“, klub Filmové
historie“, výstav mladých výtvarníků, koncertů mladých kapel ad.) organizovalo
CPDM, o.p.s. prostřednictvím klubu „Bouda“ následující dílčí projekty.

Koncert v Boudě
Skupina NO ROCK

Křest Almanachu mladé krumlovské literární
scény
Mladý autor Kamil Fousek se svým recitátorem
Jiřím Kubíkem
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Festival alternativní mládežnické kultury „CIHELNA VYSTUPOVAT 2007“

(5. a 16. června 2007 v Cihelně v Chlumu u Kremže)
Projekt „CIHELNA VYSTUPOVAT“ byl již tradičně zaměřený na iniciování setkání a
přehlídky mladé nezávislé kulturní scény z Českokrumlovska
a dalších
spádových
regionů
Jihočeského
kraje
(Českobudějovicko,
Prachaticko,
Jindřichohradecko) v oblasti mladé hudby, divadla a filmu.

„Cihelna – Vystupovat 2007“
Plakát festivalu

„Cihelna – Vystupovat 2007“
Skupina Samochod

Podařilo se nám vytvořit (alespoň v první fázi) zatím chybějící prostředí pro
prezentaci mládežnických začínajících kapel a mladých divadelních seskupení,
umožnit širšímu publiku přístup k méně známé hudbě, divadlu a filmu a rozšířit jejich
obzory v těchto zájmových oblastech.
Věříme, že prostřednictvím společného setkání se nám podařilo podněcovat zájem
mladých lidí o podobnou tvorbu svých vrstevníků, výměnu zkušeností a
neformální učení a výchovu.
Dále se nám podařilo do určité míry zmapovat mladou jihočeskou hudební a
divadelní a filmovou scénu a nabídnout mladým hudebním a divadelním
souborům i jednotlivcům další možnost pro rozvoj a spolupráci. Věříme, že i
v příštích letech budeme pokračovat ve vytváření prostředí pro prezentaci mladých
začínajících kapel, divadel a dalších forem kulturní činnosti mládeže a cíleně
podporovat komunikaci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými soubory jakož i
iniciovat mládež k vymýšlení vlastních projektů a podporovat jejich následnou
realizaci.
Autorem projektové myšlenky (iniciátor) byl mládežník (Michal Tejmar)
Organizační podporu této mladé iniciativy převzalo CPDM, o.p.s. Český Krumlov,
které je prostřednictvím svého pracoviště „Nízkoprahový klub pro mládež BOUDA“
garantem projektu.
Součástí programu bylo vystoupení 12 mládežnických hudebních skupin a jednoho
divadelního souboru z Jihočeského regionu. Festivalu se za dva dny konání zúčastnil
přibližně 350 mladých lidí z jihočeského kraje.
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„Cihelna – Vystupovat 2007“
Divadlo Múzika

„Cihelna – Vystupovat 2007“
Skupina Drain

:
Výtvarné projekty „Sochy a děti a Výtvarný podzim v Boudě“

(17.9.2007 až 21.9.2007 a 15.10.2007 až 19.10.2007, Český Krumlov, areál Špičák
a klub Bouda)
“Děti a sochy“
Předmětem této části projektu bylo přiblížit dětem a mládeži výtvarnou sochařskou
práci se dřevem a motivovat tak účastníky k vytváření pozitivního vztahu
k aktivnímu umění – budoucí vlastní tvorbě - jako jedné z možností smysluplného a
pozitivního trávení volného času.
Důraz byl kladen především na schopnost výtvarně tvořit ve skupině.
Základním tématem tohoto ročníků bylo 15. výročí zapsání Českého Krumlova na
Seznam světového kulturního dědictví Unesco.
V daných časových intervalech (pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hodin) děti a
mládež tvořili ve skupinách předem dohodnutá společná témata a učili se:
-vzájemné týmové spolupráci (odpovědnosti za výkon určité činnosti – svěřeného
úkolu – v rámci skupiny - týmu
-osvojovat si manuální výtvarně - řemeslné činnosti (neformální učení)
Pro účastníky projektu s menší schopností týmové spolupráce (např. děti v nižším
věku a děti a mládež ze znevýhodněného sociálního a zdravotního prostředí) byla
k dispozici současně běžící možnost individuální a jednodušší vlastní výtvarné
tvorby.
Podařilo se nám vytvořit zhruba pět skupin dětí a mládež (6 až 10 účastníků), které
během týdne vytvořily reliéfy do lipových fošen. Námět jsme nacházeli ve fasádních
prvcích domů města Český Krumlov..
Na předem připravené lipové fošny jsme namalovali různé druhy „sgrafit“, jenž jsou
v celém městě hojně k nalezení na fasádách starých domů v centru města. Děti
pomocí dlát a paliček vytvářely různé reliéfy, například Rožmberskou růži, která je
symbolem Českého Krumlova. Celkem se výtvarného projektu zúčastnilo přibližně
400 dětí a mladých lidí z Českokrumlovska
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Výtvarný projekt „Děti a sochy“ 2007

Výtvarný podzim v Boudě 2007

Výtvarný podzim“
V říjnu 2007 bylo realizováno výtvarné setkání, při kterém se děti a mládež
seznamovali s různými uměleckými řemesly a jejich pracovními metodami.
Taky u tohoto projektu bylo základním tématem 15. výročí zapsání města Český
Krumlov na seznam Světového kulturního dědictví Unesco.
Podařilo se nám oslovit s nabídkou účasti neorganizované děti a mládež, ale také
děti ze Střediska výchovné péče Český Krumlov a dětí ze základních škol.
Výtvarné aktivity (malbu, kresbu, řezbářství, práci s keramickou hlínou, užitkovou
výtvarnou tvorbu ad.), které si zde mohli účastníci osvojovat a zkoušet pod vedením
výtvarníků, jsou umělecky i řemeslně založeny. Jedním z hlavních faktorů
profesionálně zvládnutého programu byli v těchto oborech zkušení českokrumlovští
výtvarníci.
Podle původního předpokladu se nám podařilo oslovit a přivést k účasti v obou
výtvarných aktivitách na 800 dětí a mladých lidí. Za úspěch považujeme vzestupnou
tendenci návštěvnosti u obou výtvarných aktivit . Jednalo se o pátý ročník námi
pořádaných výtvarných projektů. Věříme že udržíme tuto tradici v následujících
letech.
Almanach mladé krumlovské literární scény

Tento projekt vycházel z potřeby podporovat mladé literáty a také výtvarníky v jejich
uměleckých činnostech a tím rozvíjet jejich talent pro budoucnost.
Vydání knihy mladých literárních a výtvarných talentů je tak další z aktivit, které
vychází z dobré spolupráce mladých lidí a „Boudy“.
Je již zavedenou praxí, že mladí lidé chodí za námi s nápady a my jim poté
„pomáháme“ s jejich realizací.
Oslovili jsme všechny základní a střední školy v Českém Krumlově a výzvu jsme
umístili i na našich internetových stránkách. Na vzniku publikace se podílelo devět
literárních autorů ve věku 14- až 23 let a tři mladí výtvarníci, kteří dostali za úkol
přečíst si díla vybraných autorů a dle svého uvážení vytvořit k těmto autorům
ilustrace.
V listopadu 2007 pak byl almanach vydán nákladem 500 ks výtisků.
Při příležitosti vydání této literární sbírky proběhl v druhé polovině ledna 2008
slavnostní křest knihy s předčítáním publikovaných děl samotnými autory. Večer byl
doplněn o výstavu výtvarníků podílejících se na vydání knihy a koncert hudebních
skupin zkoušejících v Boudě.
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Velký dík patří v tomto projektu Jihočeskému kraji za projevenou důvěru a finanční
podporu, bez které by tento projekt nemohl vzniknout

Almanach mladé krumlovské literární scény

Almanach mladé krumlovské literární scény

Obálka

Ilustrace

Správa zahradního areálu Špičák 114
Personál NZDM Bouda měl v roce 2007 na starosti také základní údržbu zahrady
areálu Špičák 114. Tato činnost spočívala především v údržbě trávníku a dalších
navazujících ploch tak, aby prostor byl využitelný pro programové činnosti CPDM,
o.p.s. a dalších partnerů.
.
Přehled uskutečněných nepravidelných akcí klubu Bouda v roce 2007
25 účastníků
1.
9.ledna 2007
Filmový klub „Jeden svět“
2.
18.ledna 2007
Klub filmové historie
30 účastníků
3.
24.ledna 2007
Seminář pro děti základních škol (SVP) 50 účastníků
4.
13.února 2007
Seminář pro děti základních škol (SVP) 50 účastníků
5.
13. února 2007
Filmový klub „Jeden svět“
30 účastníků
6.
17. února 2007
Techno akce tělesně postiženého
Kamila Fouska
30 účastníků
7.
20. února 2007
Seminář o drog. probl. (K-Centrum,SVP)50 účastníků
8.
22. února 2007
Výstava obrazů mladých výtvarníků
80 účastníků
9.
27. února 2007
Seminář pro děti základních škol(SVP) 40 účastníků
10.
9. března 2007
Křest CD vydaného v „Boudě“
40 účastníků
11
3.dubna 2007
Dětský den v „Boudě“
30 účastníků
12
10.dubna 2007
Filmový klub „Jeden svět“
20 účastníků
13
17.dubna 2007
Turnaj ve stolním fotbalu
15 účastníků
14.
21.dubna 2007
Ekologický den pro děti (o.s. Šípek)
20 účastníků
15
26. dubna 2007
Klub filmové historie
20 účastníků
16
9.května 2007
Filmový klub „Jeden Svět“
20 účastníků
17
10. května 2007
Divadelní představení
30 účastníků
18,
17.května 2007
Seminář pro děti základních škol (SVP) 40 účastníků
19.
22.května 2007
Klub filmové historie
20 účastníků
20.
11.června 2007
Výstava komiksů a obrázků dětí
ze ZŠ na téma lidská práva
50 účastníků
21
11.června 2007
Klub filmové historie
15 účastníků
22
15.-16. června 2007Multikulturní festival mládeže
„Cihelna – Vystupovat“
350 účastníků
28

23
24.
25
26
27.
28
29.
30
31
32

28.června 2007
5.-20.června 2007
17. - 21.září 2007
2.října 2007
8.října 2007
23.října 2007
25.října 2007
25.října 2007
15.-9. října 2007
10.listopadu 2007

Turnaj ve stolním fotbalu
15 účastníků
Košíkářský kurz
20 účastníků
Výtvarný projekt „Sochy a děti“
400 účastníků
Koncert pro Boudu
30 účastníků
Filmový klub „Jeden Svět“
25 účastníků
Seminář o aktivitách CPDM, o.p.s.
60 účastníků
Seminář o aktivitách CPDM,o.p.s.
60 účastníků
Seminář pro děti základních škol (SVP) 30 účastníků
Výtvarný projekt „Výtvarný podzim“
400 účastníků
Kurz vysílání s Radiem ICM
20 účastníků

33.
34
35

16.-17.listopadu 2007 Rádio ICM a rakouské rádio v Boudě 15 účastníků
22. listopadu 2007 Koncert hud.skupin /přenos R-ICM
50 účastníků
3.-5. prosince 2007 Výstava prací z výtvarných projektů
30 účastníků

Celkem se v klubu Bouda uskutečnilo 35 nepravidelných akcí, kterých se zúčastnilo
2165 mladých lidí.
V pravidelných aktivitách se v NZDM Bouda vystřídá týdně (vyjma hlavních školních
prázdnin) 80 až 100 mladých lidí.
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IV. Internetové RÁDIO ICM a Hudební studio mladých

Logo Rádia ICM

Logo Hudebního studia mladých

Mezi projekty odvozené od evropské spolupráce mládeže a směřující k podpoře
místních a přeshraničních mládežnických iniciativ patří mládežnická pracoviště
internetového Rádia ICM a Hudebního studia mladých. Oba projekty zahájily svoji
činnost v roce 2005 a prvotní podporu získaly ze strany programu Evropské unie pro
neformální výchovu a vzdělávání (Programy Mládež a Mládež v akci)
Základní shrnutí výsledků pracovišť v roce 2007
Smyslem a cílem
projektů Rádia ICM a Hudebního studia mladých
bylo
pokračování vysílání mládežnického rádia, realizace hudebních aktivit mládeže
(hudební nahrávání, ozvučování akcí, koncerty) a to vše v širším
kontextu
přeshraniční a evropské spolupráce. Projekt časově navazoval na pilotní projekty
Rádio ICM a Hudební studio mladých z let 2005 – 2006. Projekt vycházel
z evropských motivačních kořenů a zkušeností, obohatil jej o český rozměr ve vyšší
kvalitě a oficiální přeshraniční úroveň spolupráce (Horní Rakousko). Cílem projektu
bylo prostřednictvím přeshraniční spolupráce (především Horní Rakousko – Jižní
Čechy) pracovat a vyvíjet aktivity při tvorbě a propojování rádiových vysílání (FRF
Freistadt, FRO Linz, R-ICM ČK a spolupráce v oblasti hudebních aktivit mládeže
Projekt naplňoval zejména následující oblasti:
1)Neformální vzdělávání mladých lidí, 2)Posilování občanskosti a odpovědnosti,
3)Získávání nových zkušeností v oblasti práce médií a sdělovacích prostředků,
4)Chápání evropské spolupráce jako výraznou potřebu budoucnosti, 5)Posilování
vědomí potřebnosti prospěšné práce pro sebe, nejbližší okolí, komunitu a veřejnost,
6)Posilování vědomí o potřebnosti společensky vhodného trávení volného času,
7)Realizace společných přeshraničních aktivit mládežnických hudebních souborů
(jižní Čechy – Horní Rakousko)..
Hlavním oficiáním partnerem v projektu bylo a dále je hornorakouské svobodné
rádio FRF se sídlem ve Freistadtu. Vedlejším partnerem pak je Rádio FRO Linz

FRF Freistadt (A)

FRO Linz (A)
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Naplňování cílů projektu a činností
1.Poskytování nezávislého pohledu na širokou škálu problematik spojených
s místním a regionálním prostředím v oblasti sociální, kulturní, multikulturní …
2.Nabídka informací předložených (nejen) mládežníkům ve formě jim vlastní,
oproštěných od komerčních, politických a dalších vlivů
3.Rozvoj dovedností mládežnických účastníků v mediální a redaktorské sféře
4.Lepší informovanost na lokální a regionální úrovni o neziskovém sektoru,
organizacích, poskytujících podporu a financování v tomto sektoru a občanské
společnosti obecně
5.Náhled na rozdílné aspekty dvou kultur přeshraničního regionu
6.Poskytování základu / platformy pro rozvoj obecné myšlenky studentského
nezávislého rádia k dalším účastníkům nejen pod hlavičkou „Rádio ICM“
7.Podpora a motivace mládežnických hudebních uskupení k jejich další hudební
tvorbě formou rozšiřování možností mladých hudebníků - směrem od zkoušení ke
koncertování, hudební nahrávání a veřejnou prezentaci a distribuci nahrávek
8.Podpořit přeshraniční hudební kontakty (vyslání mládežnické hudby v partnerských
rádiích, společné hudební kontakty, ad.)
Aktivity projektu
1.Výměnné víkendy - Médiakempy

Smyslem tohoto bodu bylo mládežníkům v ČR přiblížit některá témata z pohledu
rakouských partnerů a naopak - nabídnout tak zajímavé srovnání. Celkem 4x se
v roce 2007 čeští a rakouští mládežníci potkali na víkendových „Media kempech“,
jejichž program kombinoval pořizování materiálů/rozhovorů vybraných témat,
přípravu společných relací, práci na doprovodných multimediálních výstupech,
osvojení si dovedností práce s audiotechnikou a následnou výrobu společných jinglů,
trvale ve vysílání obou rádií poukazujících na spolupráci a přeshraniční propojení
obou rádií.
Přehled „médiakpempů“ realizovaných v roce 2007
o MediaKemp 1 (leden 2007): Mediakemp se konal ve městě našich
partnerů. Témat ke zpracování bylo opět velice mnoho, skoro až příliš
mnoho na necelé 3 dny. Samozřejmě se slušelo přinést „od sousedů
z ciziny“ reportáž z pohledu návštěvníků. Dále, tématem ke společné
reportáži v ulicích Freistadtu opět v míchaných česko rakouských
týmech bylo: „Nahlížení na malá rádia, obecně malá media, nezávislé
informační aktivity a obecně přehled o mediální scéně“. Dalším
zajímavým materiálem na místě byla právě probíhající akce –
mezinárodní rally, kde měli účastníci, coby akreditovaní zástupci média
možnost pořídit zajímavé rozhovory se zajímavými lidmi různých
národností. Vyvrcholením sobotního večera byla společná hudební
produkce, ve které se prezentovali jak čeští, tak rakouští DJs před
veřejností. Celý program byl samozřejmě živě vysílán v obou rádiích.
Nedělní ráno pak patřilo (v duchu minulého setkání) zcela spontánní
tvorbě dalších multimediálních skic
o MediaKemp 2 (květen 2007) - Tento médiakemp, uskutečněný
v Českém Krumlově byl s ohledem na časové dispozice rakouských
mládežníků zaměřen především na výrobu společných jinglů, které
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vtipnou formou (rakouští přátelé v češtině a naopak) poukazují na
trvalou spolupráci obou rádií a jsou dodnes vysílány v obou médiích.
o MediaKemp 3 (červenec 2007) – Červencový mediakemp se konal v
hornorakouském Freistadtu. Kromě opět společné reportérské práce se
účastníkům dostalo fundovaného výkladu a cvičení zkušeného
odborníka z profesionálního rádia, který s mladými redaktory trénoval
správnou výslovnost, přednes a vystupování mluveného slova v éteru.
o MédiaKemp
4 (říjen 2007) – Byl realizován v Českém Krumlově tématem toho MediaKempu bylo UNESCO. Jelikož město Český
Krumlov slavilo 15 let v UNESCU, ptali jsem se občanů ČK, jak se
město změnilo se vstupem do UNESCA, co si myslí o turismu v ČK,
apod.

Práce na médiakempu

Účastníci jednoho z médiakempů

Pravidelné vysílání, hudební aktivity a společný česko rakouský projekt
přeshraničního vysílání VICEVERSA

Mezi stálé denní úkoly reportérů/redaktorů Rádia ICM patřila široká škála
činností. Počínaje přípravou na pravidelné relace, vyhledávání zajímavých témat
pro mimořádné rozhovory a účast na kulturních událostech v regionu, pravidelnou
výměnu pořadů s rakouskou stranou, „proniknutí“ do problematiky nově
zpracovávaného tématu…
o Stálé pořady – Rádio ICM zažilo v roce 2007 doslova boom - Rádiem
ICM prošlo mnoho nových tváří a tím pádem i mnoho nových pořadů.
To se velice brzy odrazilo i na zvýšení poslechovosti a širší nabídce
programové škály rádia. Mezi nejúspěšnější stálé pořady rádia patřilo
(a ve většině stále patří:)
 Hosté před víkendem - pořad se zajímavé hosty, především
hudebními kapelami, profesionálními moderátory, herci, ale též
politiky
apod.
Páteční
podvečer
byl
vždy
jedním
z nejsledovanějších pořadů vůbec. Šanci dostaly desítky
mládežnických kapel, které kromě rozhovoru mohly prezentovat
svou tvorbu tak, jak by se jim to v klasických médiích jen stěží
podařilo.
 Infoservis byl stálým programem, který 2x týdně posluchačům
(také rakouským) souhrnně přinášel ucelenou nabídku z oblasti
kultury a zábavy v našem regionu. Přestože jeho poslechovost
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nebyla závratná, našel si své stálé místo v našem vysílacím
schématu.
 Usměvavá dvouhodinka je pořad, který také velmi předčil
očekávání do něj vkládaná. Průvodce pořadem zval k velmi
zajímavým rozhovorům s mládežníky, majícími talent v oblasti
sportu, kultury apod. Mladí posluchači i přes poměrně
dokumentačně informační charakter jevili o tento pořad
eminentní zájem.
 Hudebně zaměřené pořady, které nabízely souhrn informací
z daného žánru a stylově zaměřenou muziku si našly
v programu pevné místo již v počátcích vysílání a jistě ho budou
mít i nadále. Lze jmenovat například „Hudební nebe“ (každý
týden jedna ze slavných kapel+něco z jejich historie), „Black
párty“ (černá muzika), „Hlas“ (alternativní styly) „Dancing
Europe“ (taneční muzika, 14denní výtah novinek evropských
interpretů), „Speed Train“ (trance).
 DJs v akci – přestože od samého počátku projektu byl z naší
strany kladen důraz na to, vnést do programu více, než jen
muziku – a to redaktorskou činnost, byli jsme mile překvapeni
zájmem DJs z celé republiky prezentovat své umění. Převážně
se jednalo o taneční muziku a míchání muziky a proto jsme
těmto externím zájemcům nabídli souhrnný pořad. I když se
počet spolupracujících v čase dosti měnil, v době „své největší
slávy“ tento pořad čítal 7 spolupracujících a jeho vysílací čas se
blížil místy i k 8 hodinám.
o Mimořádní hosté Rádia ICM. Mezi nejváženější hosty našich pořadů
patřili mj: Petr Kolář, Vlasta Korec, Roman Anděl, Adam Vojtěch. Další
(mnohdy ještě zajímavější) rozhovory pro naše pořady vznikaly při
nejrůznějších událostech, kterých se tým Rádia ICM účastnil. Měli jsme
možnost diskutovat například s osobnostmi jako: Miroslav Kalousek,
Vítězslav Jandák, Věra Chytilová, Antonín Duchoslav, Michael Foret,
Eva Ujfaluši, Jitka Kocurová, Josef Abrhám, Jirka Mádl, a dalšími
zajímavými osobnostmi Za přehlídku těchto zajímavých jmen vděčíme
tomu faktu, že nejedna instituce nás poměrně brzy začala považovat za
etablované médium a sami nám zasílali pozvánky na tiskové
konference nejrůznějšího druhu.
o Noví členové – Rádio ICM během posledního roku získalo mnoho
příznivců mezi mladými lidmi a z těch se velice brzy rekturovali noví
spolupracovníci. Během doby trvání projektu jsme do našeho týmu
nabrali celkem 16 mládežníků. Ne všichni sice zůstali spolupracovat na
trvalo, ale zaškolování nových zájemců se stalo pro naše redaktory již
téměř rutinou.
o Prezentace neziskového sektoru a evropských programů pro
mládež – bylo pro nás naprostou samozřejmostí a ctí v našem vysílání
hostit a odvysílat rozhovory s členy neziskových organizací, včetně
několika reportáží, zaměřujících se zcela konkrétně na činnost ČNA
Mládež a EU programů Mládež a Mládež v akci a na možnosti, jež
mladým lidem tyto programy poskytují. Mezi nejvíce prezentované a
popsané okruhy (zároveň s největším množstvím dotazů od
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posluchačů) patřily obecně programy ČNA pro výměny mládeže a
Evropská dobrovolná služba
o Festivaly – v jarních a letních měsících se redaktoři Rádia ICM
účastnili několika významných hudebních festivalů. Naši redaktoři pak
posluchačům mohli nabídnout rozhovory se zajímavými účinkujícími,
ale také jsme pořídili zajímavé rozhovory s organizátory i živé přenosy
(telefonní vstupy). Kromě faktu, že jsme tímto nabídli další informace ze
světa kultury, nám nemálo napomohlo k lepší propagaci, že jsme na
některých festivalech byli oficiálními mediálními partnery, plně
akreditovanými a také na akcích propagovanými. Mezi nejzajímavější
festivaly patřily: Českobudějovický Majáles, Stodola Michala Tučného,
Rock for People, Benátská noc, Mezi ploty, Kaplický randál, Poličské
Rockoupání a samozřejmě festival alternativní mládežnické kultury
Cihelna - Vystupovat (akce pořádaná HSM a klubem Bouda)
• Tématicky zaměřené měsíce – naším původním plánem v této další
podstatné programové aktivitě bylo zaměřit se na konkrétní témata a věnovat
jim souvisle zaměřený měsíc, který bude vodítkem reportáží, rozhovorů a
zvaných hostů. V tomto ohledu však bylo poměrně nelehké pro celý měsíc
získat dostatek hostů, témat ke zpracování a obecně “materiálu”. Protože
jsme však v tomto konkrétním bodě velmi úzce spolupracovali s rakouskými
kolegy v rámci projektu VICE VERSA, na němž se dále podílejí i další čeští
autoři, mohli jsme alespoň částečně pokrýt tato témata:
o Spiritualita, náboženství a tradice
o Ekozemědělství
o Pohled na bezprostřední poválečnou historii v Čechách a
Rakousku
Témata v rámci aktivity VICE VERSA byla mimo jiné nejzajímavějším a
nejžádanějším předmětem vzájemné programové výměny s rakouskými
kolegy a také nejvíce prověřila schopnosti mládežníků nejen jako redaktorů,
ale i reportérů, neboť zpracovávaná témata byla mnohdy poměrně náročná.
• Turnaj škol
Radio ICM vyhlásilo v druhé polovině roku 2007 projekt s názvem „Turnaj
škol“, který umožnil žákům základních a středních škol poznat práci v prostředí
rádia. Kromě toho, že se vybraní žáci seznámili s audio technikou v rádiu, měli
možnost nahlédnout a osobně si vyzkoušet skutečnou práci rádiové redakce a
připravit vlastní pořady, které byly odvysílány na Rádiu ICM. Turnaje se
rozhodlo zúčastnit 19 žáků ze tří základních škol.
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Část účastníků Turnaje škol

•

Jeden z týmů účastníků Turnaje škol

Hudební aktivity - úkoly projektu naplňované v tomto období byly především
následující:
1.Mezi mládeží a další veřejností zpopularizovat výsledky projektu ze závěru
roku 2006 V této souvislosti byly realizovány:
a)Křest hudebního CD Best of Bouda formou společného česko-rakouského
koncertu mládežnických kapel spojeného s křtem uvedeného CD
v českobudějovickém hudebním Martys klubu (2. února 2007).
b)Křest hudebního CD Vítězové Dětské Porty 2006 (9. března 2007)
2.Pořízení živé hudební nahrávky soutěže dětských a mládežnických
folkových a country talentů Krumlovská Dětská Porta 2007 (květen 2007)
3.Ve spolupráci s mládežnickým klubem Bouda ČK realizace 2. ročníku
festivalu mládežnické alternativní kultury Cihelna – Vystupovat 2007,
který byl m.j. motivován Evropskou kampaní mládeže All Different – All Equal.
HSM mělo za úkol jednak a) ozvučení celé hudební části dvoudenního
festivalu a jednak b)pořízení živého zvukového záznamu celé akce.
Všechny hudební nahrávky, které podařilo do současné doby oficiálně vydat a
technicky zpracovat byly:
a)Poskytnuty pro potřeby vysílání Rádia ICM a partnerského Rádia Freistadt
b)Poskytnuty všem kapelám a skupinám, které hudbu nahrály
c)Na festivalu Cihelna - Vystupovat 2007 byla představena veřejnosti vydaná
CD (Best of Bouda a Vítězové dětské Porty), která byla bonusem ke
vstupence pro platící účastníky festivalu (vždy 1 CD dle výběru účastníka)
d)Na 11. ročníku soutěže folkových a country talentů Krumlovská Dětská
Porta 2007 (květen 2007) bylo hudební CD Vítězové dětské porty 2006
předáno jako součást ocenění každému aktivnímu účastníku této hudební
soutěže.
d)Vybrané folkové i rockové hudební nahrávky jsou připraveny pro vydání
hudebních CD v roce 2008 (CD Cihelna – Vystupovat a CD Dětská Porta
2007)
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EU program Mládež v akci – podporovatel
projektu

Česká národní agentura Mládež – podporovatel
projektu

V čem jsme měli problémy
V některých ohledech výsledky předčily naše očekávání, v jiných ohledech je situace
složitější, než jsme v začátku projektu předpokládali.
-Ne zcela se dařilo více zaktivizovat spolupráci mládežnických českých a
rakouských kapel – více jsme si slibovali v této záležitosti od spolupráce s kolegy
z rádia Freistadt (FRF)
-Nepodařilo se zrealizovat plánovaný velký hudební mládežnický koncert v Českém
Krumlově, jehož realizace ztroskotala na finančních prostředcích
-Slabší stránkou činnosti Rádia ICM, oproti původním předpokladům, je reportérská
činnost. Každé rádio obecně se „potácí“ napůl mezi prací s muzikou a napůl s
„novinářskou branží“. S ohledem na věk některých účastníků ovšem výsledek neměl
tolik charakteru „novinařiny“ než jsme očekávali. Nejedná se toliko ani o chybu
účastníků, nebo o selhání při vedení týmu, jako spíš o přecenění výchozí situace.
Otevírat společensky zajímavá, někdy i lehce kontroverzní témata, chce přeci jenom
jistý odstup, nadhled a životní zkušenost, což není tak zcela úkol pro mládežníky ve
věku kolem 20 let.
-Další sférou projektu byla měsíční zpracovávaná témata. Tato část projektu byla
naplňována ze všech částí s největšími problémy. A to ze dvou důvodů. Jednak
z důvodu právě uvedeného (věk účastníků), ale hlavně s ohledem na časové
možnosti účastníků. Zodpovědně zmapovat/rozebrat dané téma pro celý měsíc přece
jen vyžaduje najít kvalitní 3-4 hosty k tématu, nastudovat problematiku, několikrát za
rozhovory vyjet do terénu. Nemalou pomocí v tomto ohledu nám byl ten fakt, že
projekt z rakouské strany, na kterém jsme se spolupodíleli (VICE VERSA), měl i
české účastníky mimo Rádio ICM, kteří dovedli pokrýt některá témata, jejich realizaci
bychom časově nezvládli. I přesto se některá témata podařilo realizovat velmi
uspokojivě (Spiritualita-náboženství-tradice, 3 reportáže, 1 vícejazyčná panelová
diskuse, ankety na webu, …)
-Hudební studio mladých nemělo v roce 2007 adekvátní vhodné prostory pro
studiovou práci, a tak všechny nahrávky a záznamy byly realizovány přímo na
vybraných akcích „živě“
-Problémem v roce 2007 byla také příliš dlouhá jednání s českými ochrannými
autorskými organizacemi.
Dopady projektu
Výrazné přispění k informovanosti místních komunit (v Česku / Rakousku) o:

1.
2.
3.
4.

Občanské společnosti a neziskovém sektoru
Méně známé hudební scéně
Místních a regionálních interpretech
Jihočeském kraji a Č. Krumlově prostřednictvím rakouského partnera
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5. Posílení přeshraniční spolupráce s partnerským Rádiem FRF, nejen
spolupráce rádií ale i hudebníků z obou stran
6. Dokumentační činnost méně známých témat, při hostování lokálních
politiků bližší kontakt občan-instituce
7. Dobrý příklad mladým lidem pro využití volného času
Přínos realizátorům (mládežníkům) projektu v:







Odborném růstu účastníků v dovednostech komunikace, mediální
zdatnosti, prezentace, ovládání (audio) techniky,
Vyšší povědomí o neziskovém sektoru
Možnosti se nikoliv pasivně, nýbrž aktivně zapojit do místní
komunity
Posílení přeshraniční spolupráce s partnerským Rádiem FRF, nová
„mezinárodní“ přátelství
Co nás překvapilo je fakt, že již dvěma účastníkům-redaktorům
projektu byla nabídnuta (zatím částečná) práce v profesionálním
rádiu a oba dva ji částečně přijali – na základě zkušeností, získaných
v Rádiu ICM

Přínos projektu v obecné poloze:







Etablovaná pozice Rádia ICM, coby média s pověstí nezávislého,
přitom však respektovaného média. Rychlost s jakou jsme okolním
světem začali být považováni za součást mediální scény nás příjemně
překvapila. To nám dává potenciál k další práci
Dobrá propagace nositele projektu (CPDM, o.p.s.), ČNA při mnoha
příležitostech (na festivalech, při akcích CPDM, v éteru, …)
Výrazné přispění k informovanosti místní komunity o občanské
společnosti, neziskovém sektoru, který nositel a jeho partneři z větší
části zastávají
Posílení přeshraniční spolupráce s partnerským Rádiem FRF,
potenciál pro další partnerství

Přínos projektu z pohledu „evropského rozměru“

•
•
•

•
•

Mladí účastníci (realizátoři) se naučili spolupracovat s kolegy z jiného státu.
Posluchači (cílové skupiny mládeže z veřejnosti) dostali možnost zcela
nového náhledu na kulturu a společnost za hranicemi.
Při společných hudebních produkcích měly obě strany možnost se
prezentovat. Potenciál pro spolupráci hudebních interpretů na české a
rakouské straně je zajímavý, zaznamenáváme první dotazy o zprostředkování
kontaktů z druhé strany.
Povědomí o společné evropské kultuře a dědictví navíc bylo umocněno
vybranými rádiovými aktivitami realizovanými na téma 15. výročí zapsání
Českého Krumlova na Seznam světového kulturního dědictví Unesco.
Vytvořili jsme také další kontakty na podobné projekty v dalších evropských
zemích.
(navázali jsme nové kontakty na další rádia v Estonsku a Chorvatsku, jeví se
možnosti spolupráce také v Portugalsku a Španělsku).
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V. Další projekty a aktivity v roce 2007
Soutěž mladých folkových talentů Dětská Porta – Krumlovský medvěd
Je tradičním projektem podpory dětských a mládežnických talentů v oblasti folkové a
country hudby. Jeho hlavním pořadatelem je DDM Český Krumlov.
CPDM, o.p.s. Český Krumlov patří spolu s Městským divadlem, o.p.s. Český Krumlov
mezi spolupořadatele.
V roce 2007 se uskutečnil 11. ročník této soutežní přehlídky. Patronem tohoto
ročníku byla opět českobudějovická folková kapela Nezmaři.
CPDM, o.p.s. – Hudební studio mladých připravilo z průběhu této souteže zvukovou
nahrávku, která je připravena k vydání na CD v roce 2008.
Účast CPDM, o.p.s. na Bambiriádě 2007
CPDM, o.p.s. spolu s DDM Český Krumlov se zúčastnilo celostátní přehlídky
organizací pracujících s dětmi a mládeží v Táboře (červen 2007). Stalo se tak již
potřetí a to formou realizace hudebního programu Ozvěny Krumlovské Dětské Porty.
Tento program představil veřejnosti vítěze této jihočeské hudební soutěže folkových
mládežnických a dětských talentů.
Mládežnická kapela NO ROCK na Bambiriádě v Praze
Mezi velmi významné úspěchy roku 2007 patřilo vítězství mladé hudební kapely NO
ROCK z Boudy v hudební soutěži mladých hudebních autorských talentů
„KampaňSong“, která byla vyhlášena v rámci Evropské kampaně mládeže na
podporu lidských práv „All Different – All Equal“ Národním koordinačním výborem
této kampaně.
Svým vítězstvím „boudařská“ kapela NO ROCK tak ukázala nejenom svoje hudební
a autorské kvality, ale zásadně zvýraznila také dlouhodobou a systematickou snahu
NZDM Bouda v podpoře a vytváření podmínek pro činnost začínajících
mládežnických hudebních kapel v Českém Krumlově.
Kromě věcných ocenění dostala kapela NO ROCK příležitost vystoupit na centrálním
velkém závěrečném koncertě kampaně All Different – All Equal, který se konal
26. května 2007 v rámci pražské Bambiriády. NO ROCK zde vystoupili po boku
významných českých hudebníků a kapel jako jsou Ivan Hlas, Dan Bárta, Dukla
Vozovna, Night Work, 100 stupňů a dalších….

NO ROCK na Bambiriádě v Praze

NO ROCK na Bambiriádě v Praze
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Letní integrovaný tábor „Prázdniny v pohybu 2007“ v Zátoni
V prvních 14 - ti dnech měsíce srpna 2007 připravilo CPDM, o.p.s., na táborové
základně DDM Český Krumlov, prázdninový pobyt pro děti ve věku 9 až 14 let
s názvem „Prázdniny v pohybu“. Tábora se zúčastnilo 28 dětí, včetně části dětí ze
znevýhodněného sociálního prostředí. Programové zaměření bylo sportovní, kulturně
poznávací a samozřejmě také klasicky „tábornické“. Realizace tábora byla umožněna
díky finančnímu přispění MŠMT ČR.

LT Zátoň 2007 – Na vodě

LT Zátoň 2007 – Účastnicí tábora ve vlastnoručně
batikovaných tričkách

Mezinárodní dobrovolnický workcamp mládeže „Společně proti xenofobii“
Projekt se uskutečnil ve dnech 8. - 21. 7. 2007 v Českém Krumlově za partnerské
spolupráce Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a organizace
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX–SDA). .
Edukativně zaměřeného projektu, jehož realizace byla podpořena městem Český
Krumlov, se zúčastnilo celkem 13 mladých dobrovolníků z Francie, Nizozemí, Koreje,
Kanady, Rakouska a ČR. Účastníci společně připravili multikulturní divadelní
hudebně - pantomimické představení a workshopy na téma rasismu a xenofobie,
které pak po pečlivé přípravě a nastudování byly prezentovány dětem a mládeži na
vybraných letních táborech v českokrumlovském regionu.
Divadelní představení Společně proti xenofobii bylo spolu s workshopy
prezentováno na 4 letních dětských táborech a 20. července 2007 v odpoledních
hodinách bylo divadelní představení veřejně uvedeno také v Českém Krumlově
v městském parku. Celkem se divadelních představení a workshopů aktivně
zúčastnilo kolem 300 účastníků z řad dětí, mládeže a dalších.
Uskutečnění mezinárodního dobrovolnického projektu Společně proti xenofobii bylo
zároveň také společným příspěvkem CPDM, o.p.s. Český Krumlov a INEX-SDA
k Evropské kampani mládeže All Different – All Equal (Každý jsme jiný – Všichni
rovnoprávní), jejímž mottem je právě podpora lidských práv, podpora tolerance
k rozdílnostem mezi národy a národnostmi a posilování respektu a porozumění…
Projekt se uskutečnil především díky aktivitě a iniciativě dvou mladých krumlovských
dobrovolnic (studentek VŠ) Fany Lukáčové a Katky Čechové.
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Projekt Společně proti xenofobii - Na jednom
z workshopů s dětmi

Projekt Společně proti xenofobii – Zájem o projekt
měla i média

Den dětí v Českém Krumlově
CPDM, o.p.s. se pravidelně podílí na této tradiční aktivitě, jejímž pořadatelem je
DDM Český Krumlov. Pracovníci a dobrovolníci CPDM, o.p.s opět zajišťovali
vybraná programová stanoviště tohoto programu.
Programy jazykového vzdělávání
Programy jazykového vzdělávání jsou vedlejší činností CPDM, o.p.s. od roku 1997.
V první části roku 2007 dobíhal kurz německého jazyka a ve školním roce 2007/2008
bylo zahájeno vyučování pouze francouzského jazyka v jednom kurzu.
Účast CPDM, o.p.s. na komunitním plánování v sociální oblasti
CPDM, o.p.s. spolu s pracovníky MěÚ Český Krumlov a OS ICOS Český Krumlov
dále pokračovalo v práci na komunitním plánování v sociální oblasti ve městě Český
Krumlov. Zaměstnanci CPDM, o.p.s. se podíleli především na práci jednotlivých
pracovních skupin komunitního plánu (4 pracovníci CPDM).

Počet účastníků a uživatelů aktivit a služeb CPDM v roce 2007
Činnosti a služby poskytované jednotlivými pracovišti a projekty jsou velmi různorodé
a obsahují jednak aktivity v oblasti přímé (osobní) práce s účastníky a klienty, jednak
aktivity a služby, při kterých osobní kontakt s uživatelem není možný. Jednotlivé
projekty a trvalé aktivity projektových pracovišť nelze, z důvodů odlišného zaměření a
způsobu práce, mezi sebou srovnávat.
Z těchto důvodů neuvádíme na tomto místě souhrnný tabulkový přehled počtu
účastníků našich projektů a aktivit a uživatelů námi poskytovaných služeb.
Jednotlivé statistické údaje jsou uvedeny vždy samostatně v textu u každého
projektového pracoviště.
V jednotlivých statistikách pracovišť nejsou uvedeny některé aktivity a počty jejich
uživatelů, které byly uskutečňovány ve spolupráci s dalšími organizacemi nebo
aktivity, u kterých lze vykazovat vysloveně zprostředkované efekty.
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Přehled hlavních partnerů, se kterými CPDM, o.p.s. spolupracovalo

Programoví a finanční partneři
S.D.M. Sdružení dětí a mládeže v Českých Budějovicích
Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově
OS ICOS Český Krumlov
Středisko výchovné péče Český Krumlov
Občanské sdružení Spirála Český Krumlov
Město Český Krumlov
Městské divadlo, o.p.s. v Českém Krumlově
Pedagogicko psychologická poradna Český Krumlov
OS ICM Tábor
AICM ČR Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež
ICM Informační centra pro mládež v ČR
Česká národní agentura „Mládež“ (program EU „Mládež v akci“)
EURODESK, česká centrála Praha
ZŠˇa SŠ v regionu Český Krumlov a v dalších regionech Jihočeského
kraje
Jihočeský kraj – Krajský úřad
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
NIDM Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky
FRF Freies Radio Freistadt (A)
FRO Freies Radio Oberosterreich Linz (A)
Multikino Cinestar České Budějovice
Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích
Studentské univerzitní divadlo SUD České Budějovice
Filmová VOŠ Miroslava Ondříčka v Písku
P.M.H. Invest & Trade, s.r.o., Český Krumlov
…a další
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Finanční zpráva
Způsob financování činnosti a struktura finančních zdrojů
Financování obsahových činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov je od doby založení
společnosti (1997) programově postaveno na
vícezdrojovém způsobu jejich
zajišťování.
Tento přístup umožňuje dosahování celkově větší stability především při zajišťování
obsahu činnosti jednotlivých projektových pracovišť (dlouhodobých projektů). Tímto
způsobem se společnost snaží předcházet možné finanční a tím i programové
nestabilitě v případě „výpadků“ některých finančních zdrojů.
Zdroje příjmů CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2007
a)Systémový roční příspěvek na zajišťovaní obsahových, administrativních a řídících
činností z rozpočtu města Český Krumlov
b)Finanční příspěvky z grantových titulů města Český Krumlov (granty v oblasti
podpory kultury, komplexního programu prevence a komunitního plánu sociálních
služeb)
c)Finanční grantové prostředky získané na základě projektů od ústředních státních
orgánů (MŠMT ČR, MPSV ČR, Úřad vlády ČR – RVKPP)
d)Finanční grantové a příspěvkové prostředky získané na základě projektů
z rozpočtu Jihočeského kraje (v roce 2006 se jednalo o finanční granty příspěvky
administrované odborem školství, mládeže a tělovýchovy, odborem kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a oddělením řízení projektů a grantů JČK)
e)Finanční grantové prostředky Evropské unie (EU program Mládež)
f)Finanční příspěvek města Kaplice
g)Finanční prostředky plynoucí z vlastních výkonů a ostatních příjmů CPDM, o.p.s.
Český Krumlov
e)Finanční prostředky od dárců z podnikatelského sektoru (od firmy P.M.H. Invest &
Trade, s.r.o., Český Krumlov – převedeno do roku 2008)
Charakter finančních prostředků získaných v roce 2007
Neinvestiční finanční prostředky

Finanční prostředky tohoto charakteru jsou klíčovými pro uskutečňování plánovaných
obsahových činností společnosti (jednotlivých pracovišť a projektů) a jejich rozvoj..
Tyto prostředky umožňují realizovat potřebné personální výkony, materiální zajištění
a úhradu služeb, které souvisejí s uskutečňovanými aktivitami.
Všechny neinvestiční prostředky získané z výše uvedených zdrojů jsou pro činnost
společnosti důležité.
Nutno konstatovat, že rok 2007 (získáno celkem neinvestičních 1,372.922,83 Kč)
nebyl, ve srovnání s rokem 2006 získáno celkem neinvestičních 1,753.409 Kč),
v oblasti získávání externích finančních prostředků tak úspěšný.
Podstatné byly především výpadky potřebných finančních objemů z některých zdrojů
pro níže uvedená pracoviště
a)ICM Informační centrum pro mládež: Jihočeský kraj (2006–90.000,- Kč/2007 –
50,000,- Kč)
b)K-centrum / Streetwork: Úřad vlády ČR / RVKPP (2006 – 245.000,- Kč /
2007– 164.000,- Kč), Jihočeský kraj (2006 – 243.500,- Kč / 2007 – 145.000,- Kč)
c)NZDM Bouda: MPSV ČR (2006 – 193.500,- Kč / 2007 – 80.000,- Kč)
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Výše uvedené skutečnosti měly významný vliv na celkový výpadek (minusový rozdíl
v roce 2007 ve srovnání s rokem 2006) v objemu získaných externích financí
v částce více než 330.000,- Kč.
Poznámky:
1.V případě podpory pracoviště ICM ze strany Jihočeského kraje byl v roce 2007
v grantovém programu Jihočeských krajských programů podpory dětí a mládeže
velký přetlak žádostí a objem finančních prostředků tohoto grantového titulu JČK
nebyl výrazně navýšen. Donátor (JČK) pak byl nucen snížit finanční prostředky
v podstatě všem úspěšným žadatelům tak, aby co nejvíce, alespoň částečně,
uspokojil co nejvíce organizací.
2.V případě poklesu objemu finančních dotací u pracoviště K-centrum / Streetwork
jsou důvody výše uvedené situace následující:
a)Úřad vlády ČR, resp. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, začal
striktněji uplatňovat tzv. „kritérium efektivity“, jehož aplikace byla postavena na počtu
klientů služby vs. vynaložené prostředky. V případě našeho pracoviště K-centrum /
Streetwork se RVKPP jevila námi poskytována služba finančně, dle tohoto kritéria,
ne tak efektivní.
b)V případě grantu Jihočeského kraje pro Streetwork došlo k chybě odpovědného
pracovníka, který grantovou žádost dimenzoval celkovým objemem rozpočtu projektu
ve výši 145.000,- Kč i přesto, že bylo možné do tohoto uzavřeného grantového titulu
žádat cca kolem 250.000,- Kč s vědomím úspěšnosti této částky.
Poznámka: Jedná se o grantový titul „podpora minimální protidrogové sítě
v Jihočeském kraji. Do tohoto řízení se mohou přihlásit pouze organizace (jejich
programy), které jsou soucítí minimální sítě protidrogových organizací / služeb
v Jihočeském kraji
3.Důležité finanční objemy z grantového řízení MPSV v oblasti sociálních služeb byly
poprvé pro rok 2007 otevřeny také pro zcela nové sociální služby (dle zákona o
sociálních službách). Pro rok 2007 tak mohly žádat o grantovou podporu také jiné
typy organizací (např. Domovy důchodců, Domy s pečovatelskou službou ad.).
Z tohoto důvodu došlo k velkému přetlaků žádostí a tím i finančních objemů. Tato
skutečnost se přímo odrazila na našich výsledcích.
.
Investiční finanční prostředky

V roce 2007 se naší společnosti podařilo získat investiční finanční prostředky ve výši
30.000,- Kč na obnovu technického zařízení z grantu MŠMT ČR (kopírovací stroj)

Financování CPDM, o.p.s. Český Krumlov v tabulkách a grafech
Níže uvedený přehled (Tabulka 1) ukazuje finanční prostředky (včetně investic),
které CPDM, o.p.s. Český Krumlov získalo pro zajištění činnosti projektových
pracovišť a dílčích projektů v roce 2007 z jednotlivých externích zdrojů (prostředky
mimo rozpočet města Český Krumlov).
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Tabulka 1 / a,b
Externí projektové granty a příspěvky přijaté v roce 2007 (mimo příspěvků a grantů z
rozpočtu města Český Krumlov) – neinvestiční a investiční granty a příspěvky
Tabulka 1 / a – Neinvestiční finanční prostředky
Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

ICM
ICM
Streetwork
Streetwork
Streetwork
Streetwork
Streetwork
NZDM Klub BOUDA
NZDM Klub BOUDA
NZDM Klub BOUDA
NZDM Klub BOUDA
NZDM Klub BOUDA
NZDM Klub BOUDA

Informační činnosti pro mládež
Informační činnosti pro mládež
Streetwork ČK a Kaplice
Viktorie
Streetwork ČK a Kaplice. Poradna
Streetwork ČK a Kaplice. Poradna
Streetwork ČK a Kaplice. Poradna
NZDM BOUDA 2006
NZDM BOUDA 2006
NZDM BOUDA 2007
Kulturní festival mládeže Cihelna
Almanach mladé literární scény
Výtvarné aktivity – děti, mládež
Rádio ICM a nezávis. rádiová
scéna
Přeshran. Hudební a rádiová spol.
Internetové rádio a hudební studio
Mladé hudební talenty
Přeshraniční rádiová a hud. Spol.
Letní integrovaný tábor Zátoň 2007
Dialogy a proměny /AD-AE
Katalog levného ubytování v JČK
Průvodce mým městem

MŠMT ČR – G
JČK – G
Úřad vlády - G
MPSV ČR
JČK - G
MPSV ČR – G
Město Kaplice-P
JČK – G
MPSV ČR – G
MŠMT ČR – G
JČK – G
JČK – P
MŠMT - G
EU Mládež v
akci
EU Mládež
MŠMT ČR
JČK - G
JČK - G
MŠMT ČR - G
MŠMT ČR - G
JČK - G
MŠMT ČR - G

Rádio ICM a HSM
Rádio ICM a HSM
Rádio ICM a HSM
Rádio ICM a HSM
Rádio ICM a HSM
Ostatní proj. CPDM
Ostatní proj. CPDM
Ostatní proj. CPDM
Ostatní proj. CPDM
Celkem

185.635,50 Kč
50 000,00 Kč
164 000,00 Kč
3 386,00 Kč
145 000,00 Kč
64 000,00 Kč
15 000,00 Kč
50 000,00 Kč
80 000,00 Kč
112 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,50 Kč
18.826,50 Kč
28 450,50 Kč
111.386,33 Kč
51.338,00 Kč
10.000,00 Kč
30.000,- Kč
32 200,00 Kč
13 700,00 Kč
100.000,00 Kč
68.000,00 Kč
1,372.922,83 Kč

Tabulka 1 / b – Investiční finanční prostředky
ICM

Částka 2007

.

Kopírovací stroj – investiční dotace MŠMT ČR

Následující přehled (Tabulka 2) znázorňuje finanční prostředky, které byly CPDM,
o.p.s. Český Krumlov poskytnuty přímo z rozpočtu města Český Krumlov.
Tabulka 2
Přímá dotace z rozpočtu města Č. Krumlov v roce 2007
Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

ICM
Streetwork
NZDM Klub BOUDA
Rádio ICM / HSM

ICM – provoz
Streetwork – provoz
Bouda – provoz
Rádio ICM/Hudební studio - provoz

MČK - rozpočet
MČK - rozpočet
MČK - rozpočet
MČK - rozpočet

44

.

30.000,00 Kč

Částka 2007
221.866,88 Kč
58 112,63 Kč
235 376,20 Kč
147 184,76 Kč

CPDM 01Centrum
Organizační a administr.zaj.činn.
CPDM, o.p.s.-zahrada Správa areálu zahrady Špičák
Ostatní proj. CPDM
Společně proti xenofobii

MČK - rozpočet
MČK - rozpočet
MČK - rozpočet

Celkem

577 844,52 Kč
35.897,50 Kč
37.554,50 Kč
1,313.836,99 Kč

Poznámky:
1.Tato tabulka obsahuje konečnou výši rozpočtové dotace z prostředků města Český
Krumlov po vyrovnání ztráty hospodaření na základě dotační smlouvy uzavřené mezi
městem Český Krumlov a CPDM, o.p.s. Český Krumlov.
2.Rozdíl mezi schválenou výší rozpočtové dotace schválené městem Český Krumlov
pro rok 2007 (1,057.000,- Kč) a skutečným hospodářským výsledkem CPDM, o.p.s.
za rok 2007 (1.313,836,99 Kč) činí ztrátu v hlavních činnostech ve výši 256.836,99
Kč.
Přehled (Tabulka 3) znázorňuje finanční prostředky, které CPDM, o.p.s. Český
Krumlov získalo v průběhu roku na základě projektů podávaných do grantů
vyhlášených v roce 2007 městem Český Krumlov.
Tabulka 3
Získané finanční prostředky z grantů města Český Krumlov
Pracoviště CPDM
ICM
Streetwork
Streetwork
Streetwork
NZDM Klub BOUDA
NZDM Klub BOUDA
NZDM Klub BOUDA
NZDM Klub BOUDA

Projekt
Informace jako základ prevence
Streetwork
Streetwork
Projekt Henkok
Bouda
Bouda
Výtvarné aktivity - děti, mládež
Kulturní festival mládeže Cihelna

Zdroj
MČK - KPP
MČK - KPSS
MČK - KPP
MČK - KPP
MČK - KPP
MČK - KPSS
MČK - kultura
MČK - kultura

Celkem

Částka 2007
10 500,00 Kč
145.000,00 Kč
75 000,00 Kč
24.000,00 Kč
28 000,00 Kč
76 460,00 Kč
13 400,00 Kč
10 000,00 Kč
382.360,00 Kč

Další tabulka (Tabulka 4) pak doplňuje výše uvedené přehledy získaných externích
a městských finančních zdrojů o rozpočtové příjmy zajištěné v roce 2007 z vlastních
činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov a další výnosy.
Tabulka 4
Finanční prostředky z vlastních výkonů a jiné výnosy CPDM. o.p.s.
Vlastních příjmy, ostatní výnosy

Částka 2007

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky

281.501,00 Kč
5.392,74 Kč
51.050,00 Kč

Celkem

337.943,74 Kč
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Tabulka 5
Celkový přehled příjmů (výnosů) CPDM, o.p.s. v roce 2007 .
Druh příjmu / výnosu

Částka 2007

Příjmy z externích grantů a příspěvků (příjmy mimo rozpočet města ČK)
Přímá dotace z prostředků rozpočtu města Č.Krumlov (po vyrovnání ztráty)
Příjmy z grantů města Český Krumlov
Vlastní výkony CPDM a ostatní výnosy
Celkem

1,372.922,83 Kč
1,313.836,99 Kč
382.360,00 Kč
337.943,74 Kč
3,407.063,56

Následující přehled (Tabulka 6) uvádí podíl jednotlivých druhů zdrojů (donátoři,
vlastní příjmy), které se podílely na financování činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov
v roce 2007 (uváděno v absolutních číslech, zaokrouhleno na Kč)

Tabulka 6
Přehled finančních prostředků získaných dle jednotlivých zdrojů (vč.investičních prostředků)
Zdroj
MŠMT ČR
MPSV ČR
Úřad vlády ČR
Jihočeský kraj
EU program Mládež
Město ČK - rozpočet
Město ČK - granty
Město Kaplice
Vl. Výkony a dary

Neinvestiční a investiční
481 700,00 Kč
147.386,00 Kč
164.000,00 Kč
425.000,00 Kč
139.836,83 Kč
1,313.836,99 Kč
392.610,00 Kč
15.000,00 Kč
337.943,74 Kč

Celkem

Investiční
30 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
30.000,00 Kč
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Celkem
511 700,00 Kč
147.386,00 Kč
164.000,00 Kč
425.000,00 Kč
139.836,83 Kč
1,313.836,99 Kč
382.360,00 Kč
15.000,00 Kč
337.943,74 Kč
3 437 063,56 Kč

Níže uvedený graf (Graf 1) znázorňuje celkový procentuální podíl jednotlivých zdrojů
na financování činnosti aktivit CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2007 (včetně
poskytnutých investičních prostředků)
Graf 1
Podíly jednotlivých zdrojů na financování CPDM v roce 2007

Zdroje financování činností CPDM, o.p.s. ČK v
roce 2007
Město Kaplice
0,4%

CPDM - vlastní
výkony
MŠMT ČR
10%
14,9%

MPSV ČR
4%
Úřad vlády ČR
4,8%

Město ČK - granty
11,1%

Jihočeský kraj
12,4%

EU Mládež v akci
4,1%

Město ČK-rozpočet
38,2%

MŠMT ČR

MPSV ČR

Úřad vlády ČR

Jihočeský kraj

EU Mládež v akci

Město ČK-rozpočet

Město ČK - granty

Město Kaplice

CPDM - vlastní výkony

Finanční prostředky vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2007
Náklady vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2006 činily částku
171.000,- Kč, což činí 5 % z celkových neinvestičních nákladů vynaložených na
programovou činnost společnosti.
Tyto náklady obsahují: poměrnou část finančních prostředků vynaložených na:
plat ředitele, náklady na kancelářský materiál, opravy prostor, cestovné, poštovné a
výkony spojů, nájem, služby spojené s nájmem, vedení účetnictví, bankovní
poplatky, zákonné pojištění zaměstnanců a část nákladů na pojištění majetku. .
Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. za rok 2007
CPDM, o.p.s. dle účetních uzávěrek vykázalo za rok 2007 celkový záporný výsledek
hospodaření v hlavních činnostech ve výši 256.836,99 Kč. Na základě platné dotační
smlouvy, uzavřené mezi Městem Český Krumlov a CPDM, o.p.s. Český Krumlov,
bude ztráta v uvedené výši předložena zřizovateli a dle dotační smlouvy uhrazena
v roce 2008.
V rámci celkového hospodaření (s dorovnaným systémovým rozpočtovým
příspěvkem města Český Krumlov) vykazuje CPDM, o.p.s. Český Krumlov kladný
hospodářský výsledek ve výši 3.465,27 Kč.
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Stav rezervního finančního fondu CPDM, o.p.s.
Stav rezervního fondu CPDM, o.p.s. k 1.1.2007 činil částku ve výši 188.821,41 Kč.
Po připočtení kladného hospodářského výsledku CPDM, o.p.s. za rok 2006
(31,80 Kč) činí k 31.12.2007 stav rezervního fondu společnosti 188.853,21 Kč.
Celkové ztráty a jejich vyrovnání
Ztráty z minulých období v celkové výši 374.8216,07 Kč budou uhrazeny částečně
z rezervního fondu (188.853,21 Kč) a z hospodářského výsledku za rok 2007
(3.465,27 Kč), tj. celkem 192.318,48 Kč.
O pokrytí zbývající části ztráty z minulých let ve výši 182.507,59 Kč bude požádán
zakladatel společnosti město Český Krumlov.
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Výsledovka

2007

Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s.

IČ: 25158058

Číslo účtu
Název účtu

Koncový stav

Náklady
501
502
504
511
512
518
521
524
527
538
545
549
551
582

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovní náhrady
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Kursové ztráty
Bankovní poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté členské příspěvky

428234,97
63546,31
5221,12
10744,50
102788,50
795169,06
1470363,00
446062,00
29760,00
4980,00
698,01
42606,82
924,00
2500,00

Náklady celkem

3403598,29

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace

272814,00
8687,00
392,19
5000,55
48250,00
2800,00
3069119,82

Výnosy celkem

3407063,56

Výnosy
602
604
644
649
682
684
691
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Rozvaha

2007

Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s.
Číslo účtu
Název účtu

IČ: 25158058
Rok: 2007
Počáteční
Koncový
stav
stav

Aktiva
022
028
042
082
088
132
211
213
221
261
311
314
315
335
348
381
385
395

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Zboží na skladě a v prodejnách
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Peníze na cestě
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem územních celků
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Vnitřní zúčtování
Aktiva celkem

47500,00
1155272,39
0,00
-47500,00
-1155272,39
103,70
15820,12
0,00
357807,22
0,00
4693,00
73625,00
3000,00
628,50
13038,11
6904,41
0,00
0,00

65946,00
1286462,39
0,00
-48424,00
-1286462,39
730,17
32521,61
0,00
257616,66
0,00
3743,00
93580,00
3000,00
522,00
127849,42
8225,62
2156,00
0,00

475620,06

547466,48

25869,00
0,00
0,00
97144,00
59071,00
-1022,00
11649,00
1259,00
0,00
71849,12
26177,11
369596,69
188821,41
31,80
-374826,07

25600,00
0,00
0,00
101833,00
58642,00
-1022,00
12035,00
10145,08
27000,00
100000,00
26144,30
369596,69
188821,41
0,00
-374794,27

475620,06

544001,21
3465,27

Pasiva
321
324
325
331
336
341
342
383
384
389
900
901
911
931
932

Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Dary a dotace
Vlastní jmění
Fond rezervní
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Pasiva celkem
Hospodářský zisk celkem
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Strukturovaný přehled nákladů a výnosů CPDM, o.p.s. v roce 2007
NÁKLADY :

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovní náhrady
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojišt.
Kurzové ztráty
Ostatní daně a poplatky
Bankovní poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté čl. příspěv.
CELKEM
VÝNOSY :

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Provozní dotace
Jiné ostatní výnosy
CELKEM
Hospodářský výsledeek
MČK-dotace zrozpočtu

Centrum 01

ICM

1 972,50Kč 53 731,00Kč
0,00Kč 12 250,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
290,00Kč
3 675,50Kč 18 079,50Kč
43 155,20Kč 151 898,23Kč
346 474,50Kč 229 949,50Kč
161 375,50Kč 78 413,14Kč
0,00Kč
198,01Kč
830,00Kč
910,00Kč
20 753,91Kč
0,00Kč
0,00Kč 15 004,00Kč
0,00Kč
924,00Kč
0,00Kč
2 500,00Kč
578 237,11Kč 564 147,38Kč
Centrum

ICM

0,00Kč 58 145,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
392,19Kč
0,00Kč
577 844,52Kč 468 002,38Kč
0,40Kč 38 000,00Kč
578 237,11Kč 564 147,38Kč
0,00Kč
0,00Kč
577 844,52Kč 221 866,88Kč

Streetwork

68 463,97Kč
0,00Kč
0,00Kč
8 550,50Kč
10 807,50Kč
86 093,34Kč
395 468,00Kč
132 968,32Kč
0,00Kč
1 530,00Kč
0,00Kč
4 867,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
708 748,63Kč
Streetwork

0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
693 498,63Kč
15 250,00Kč
708 748,63Kč
0,00Kč
58 112,63Kč

Rad.ICM-HSM Ostatní projekty Správa areálu

CELKEM

95 960,50Kč
0,00Kč 100 069,50Kč 106 856,00Kč 1 181,50Kč
51 296,31Kč
0,00Kč
1 904,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
5 221,12Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
9 663,00Kč
0,00Kč 30 839,50Kč 29 723,50Kč
0,00Kč
79 518,50Kč 3 000,00Kč 160 376,79Kč 237 251,00Kč 33 876,00Kč
353 044,00Kč 500,00Kč 77 675,00Kč 66 412,00Kč
840,00Kč
95 600,24Kč
0,00Kč
6 764,80Kč
700,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
500,00Kč
0,00Kč
980,00Kč
0,00Kč
730,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,91Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
1 981,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
691 284,58Kč 3 500,00Kč 378 359,59Kč 443 423,50Kč 35 897,50Kč

428 234,97Kč
65 450,31Kč
5 221,12Kč
8 840,50Kč
102 788,50Kč
795 169,06Kč
1 470 363,00Kč
475 822,00Kč
698,01Kč
4 980,00Kč
20 754,82Kč
21 852,00Kč
924,00Kč
2 500,00Kč
3 403 598,29Kč

Bouda

Bouda

Jaz.škola

Jaz.škola

Rád.ICM-HSM Ostatní projekty Správa areálu

19 200,00Kč 3 500,00Kč
0,00Kč
8 687,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
664 062,70Kč
0,00Kč 378 359,59Kč
2 800,15Kč
0,00Kč
0,00Kč
694 749,85Kč 3 500,00Kč 378 359,59Kč
3 465,27Kč
0,00Kč
0,00Kč
235 376,20Kč
0,00Kč 147 184,76Kč
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191 969,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
251 454,50Kč 35 897,50Kč
0,00Kč
0,00Kč
443 423,50Kč 35 897,50Kč
0,00Kč
0,00Kč
37.554,50 Kč 35 897,50Kč

CELKEM
272 814,00Kč
8 687,00Kč
392,19Kč
3 069 119,82Kč
56 050,55Kč
3 407 063,56Kč
1 313 836,99Kč

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, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427 (prostřednictvím pracoviště ICM Č.Krumlov)
E-mail: cpdm@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cz
Ředitel CPDM, o.p.s. Český Krumlov: Mgr. Vlastimil Kopeček
Statutární zástupci: členové správní rady CPDM, o.p.s. Český Krumlov:
Mgr. Jaroslava Löblová a Mgr. Jan Tůma
Projektové pracoviště ICM Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427
E-mail: icm@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cz
Vedoucí pracoviště: Iva Sukdoláková
Projektové pracoviště Streetwork a Protidrogová poradna
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427
Streework (mobil): 736 634 126
E-mail: kcentrum@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cz
Vedoucí pracoviště: Mgr. Daniel Jambrikovič
Projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427
E-mail: bouda@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cz
Vedoucí pracoviště: Ladislav Michalík (mobil: 736 634 127)
Mládežnické internetové Rádio ICM Český Krumlov
HSM Hudební studio mladých
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel. 380 713 042, Fax: 380 712 427
E-mail: tym@radioicm.cz
Web: http://www.radioicm.cz
Vedoucí pracovišť: Petr Prokeš, Daniel Turnhofer
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