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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 děti 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
SR pracovala v roce 2005 v tomto složení:
Mgr. Marek Nerud, pracovník MěÚ Český Krumlov, od počátku roku 2003 předseda
Správní rady CPDM, o.p.s.
Mgr. Jaroslava Löblová, ředitelka DDM Český Krumlov
Mgr.Růžena Marhounová, vedoucí Centra služeb pro zdravotně postižené, Český
Krumlov
Mgr. Miloslav Florian, zástupce ředitele Základní školy Plešivec, Český Krumlov
Mgr.Jan Tůma, vedoucí pracoviště Střediska výchovné péče Spirála Český Krumlov
Mgr. Petr Šulista, speciální pedagog, ředitel PPP Český Krumlov (členem od
6.4.2005)
JUDr. Adéla Kamenská, právník, Městský úřad Český Krumlov (členkou od
6.4.2005)
Ing. Věra Koželuhová, vedoucí OŠSVaZ, městský úřad Český Krumlov (členkou od
6.4. 2005)
Miloš Michálek, zástupce starosty města Český Krumlov (členem od 6.4.2005)
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, členka dozorčí rady, pracovnice OŠSVaZ MěÚ Český
Krumlov
Zdeňka Kösslová, členka dozorčí rady, předsedkyně S.D.M. - Sdružení dětí a
mládeže České Budějovice

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 Sonnbergerová, vedoucí projektového pracoviště ICM, plný pracovní úvazek
Stabilní smluvní pracovníci (částečné smluvní úvazky)
Mgr. Jakub Průcha, streetworker, vedoucí projektového pracoviště Streetwork a
Protidrogová poradna u Boudy (K-centrum)
Lucie Steinhaislová, kontaktní pracovník, projektové pracoviště Streetwork a
Protidrogová poradna u Boudy (K-centrum)
Marie Froulíková, streetworker, projektové pracoviště Streetwork a Protidrogová
poradna u Boudy (K-centrum)
Daniel Jambrikovič, streetworker, projektové pracoviště Streetwork a Protidrogová
poradna u Boudy (K-centrum)
Bc.Ingrid Jakubcová, sociální pracovnice, projektové pracoviště NZDM Bouda a
vedoucí společného projektového pracoviště OS ICOS a CPDM, o.p.s. Centra
sociálních služeb Český Krumlov (CSS)
Mgr. Jan Látal, evropské programy mládeže, sociální programy NZDM Bouda
Dagmar Pekařová, ekonomika a účetní podklady CPDM, o.p.s.
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Mgr. Irena Škrabalová, účetnictví CPDM, o.p.s.
Jan Čepelák, správa počítačové sítě, elektronické informace, správa internetových
stránek
Mgr. Jaromíra Stropková, externí vyučující jazykové školy
Ing. Jana Orlovičová, externí vyučující jazykové školy
Mgr. Marie Kyselová, externí vyučující jazykové školy
Další spolupracovníci v dílčích projektech
Petr Fidrich (výtvarné projekty), Jana Peňáková (ICM), Monika Zemanová (ICM),
Petra Bzenecká (volnočasové aktivity), Daniel Sukdolák (volnočasové aktivity),
Bc. Petra Valová (výtvarné projekty), Libuše Jambrikovičová (NZDM Bouda),
PhDr. Zdeněk Zbořil (Proměny a dialogy), Mgr. Jiří Šesták (Proměny a dialogy),
Mgr. Jan Samohýl (Proměny a dialogy), ThDr., PhDr. Tomáš Halík (Proměny a
dialogy), Zuzana Moon (Proměny a dialogy)
Dobrovolní spolupracovníci
Informační centrum pro mládež: Michaela Jánová
Rádio ICM: Jan Štifter, David Borovka, Hanka Pavlínová, Jan Homer, Marek
Borsányi, Anna Pupaki, Hana Bedlivá, Pavel Buczek, Jiří Klim
Hudební studio mladých: Daniel Turnhofer, Petr Hála
NZDM Bouda: Martina Tůmová, Artur Magrot, Jiří Kubík
Studenti VŠ a SŠ na praxích
Martina Kyselová, Veronika Cipínová, Cyril Bohdal

Financování obsahové činnosti CPDM, o.p.s.
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.
Přehled získaných externích finančních prostředků v letech 1997 až 2005
(granty a příspěvky mimo rozpočet města Český Krumlov)
Rok

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

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
6 821 965 Kč

Celkem

5

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. (více informací v části Finanční zpráva)..
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CPDM, o.p.s. Český Krumlov – základní programové schéma 2005

ICM
Informační centrum
pro mládež

NZDM BOUDA
Nízkoprahový
volnočasový klub

Základní informační
a poradenské služby

Pravidelné
volnočasové činnosti

Doplňkové
informační služby

Nepravidelné
volnočasové činnosti

Profesní testování
k volbě povolání
COMDI

Sociální poradenství a
pomoc v krizi, sociální
streetwork

Samostatné
informační projekty

Samostatné projekty

Evropský týden
mládeže
Evropské informace
pro mládež

K-centrum
Streetrwork
Protidrogová poradna

Primární a
sekundární prevence
-semináře (žáci a
studenti, rodiče,
veřejnost)
-vzdělávání
odborníků
Terciální prevence

Protidrogová
poradna U Boudy

Výtvarné integrační
projekty (Sochy a děti,

Streetwork –
Harm reduction
Streetwork sociální

Ostatní
projekty a činnosti

Evropské projekty
mládeže

Internetové Rádio
ICM
HSM Hudební studio
mladých
Evropské výměny
mládeže

Dětská Porta –
Krumlovský medvěd
(spol. s DDM)

Výtvarný podzim,
Barevné vánoce)

Proměny a dialogy
Jazykové vzdělávání
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Programové aktivity CPDM, o.p.s. v roce 2005
I.Informační a poradenské služby
Projektové pracoviště ICM - Informační centrum pro mládež Český
Krumlov

ICM Český Krumlov

Zakládající člen AICM ČR

1.Charakteristika pracoviště. Základní informační služby
ICM je informační a poradenské pracoviště docházkového typu (otevřeno 1998),
které shromažďuje, třídí, zpracovává, poskytuje, zveřejňuje a distribuuje
informace pro mládež, děti, pedagogy, vedoucí dětských a mládežnických
kolektivů a další zájemce z řad veřejnosti ve struktuře a klasifikaci národně
závazných základních tématických 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 Evropské unii.
Vedle základních informačních oblastí jsou v ICM Český Krumlov připravovány
postupně další doplňkové tématické informační bloky mimo základní klasifikaci
informací.
Při své práci se ICM dále řídí Evropskou chartou informací pro mládež
(ERYICA) a kritérii pro poskytování informací pro mládež (AICM ČR).
ICM Český Krumlov je prostřednictvím svého zřizovatele (CPDM, o.p.s. Český
Krumlov) zakládajícím členem AICM ČR
2.Formy poskytování informací
Informace jsou pro zájemce k dispozici ve formě tištěné (informační šanony),
elektronické (CD-ROMy), internetové (prostřednictvím vlastní webové stránky a
elektronický informační zpravodaj)..
ICM poskytuje také informace ve formě panelových informací a prostřednictvím
samostatných (dílčích) tiskových informačních výstupů, elektronickou poštou,
faxem či telefonicky a prostřednictvím přístupu veřejnosti k internetu
Tématické informace jsou dále poskytovány také v rámci samostatných
tématických projektů.
Zájemcům o informace a poradenství je v případě potřeby k dispozici asistence
odborného informačního pracovníka.
3.Doprovodné a doplňkové informační služby ICM v roce 2005
a)Doprovodné informační služby za režijní poplatky
Kopírování, faxování, přístup k internetu, tisk z PC na tiskárnu (černobílý a od
listopadu 2005 také barevný, prodej informačních publikací a tisků, zálohování dat
na CD a další nosiče.
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b)Doprovodné informační služby zdarma
• Zapůjčování informačních a naučných CD, videokazet a publikací
• Služby stanice evropské informační sítě EURODESK (od září 2005)
• Poradenství v projektových a grantových záležitostech
c)Podpora zaměstnanosti:
ICM Český Krumlov se od loňského roku začalo výrazněji zabývat
zaměstnanosti a profesním poradenstvím.

podporou

ICM nabízí pravidelně aktualizované kontakty na příležitostné (studentské) brigády
a zaměstnání. Klientům kteří jsou řádně vedeni na Úřadu práce a prokáží se
dokladem z ÚP nabízíme přístup na internet zdarma především pro hledání
nového zaměstnání.
V roce 2005 jsme realizovali jako doprovodnou službu také profesní diagnostiku
k volbě povolání a studia COMDI
d)Evropská informační síť pro mládež EURODESK
ICM Český Krumlov je od dubna 2005 regionálním partnerem evropské informační
sítě EURODESK. ICM poskytuje informace obousměrně z této sítě do regionu a
naopak. Pro práci EURODESKU je v ICM k dispozici samostatný počítač napojený
ON LINE na síť EURODESKU v celé Evropě. Operátoři systému jsou speciálně
vyškoleni.
Služba EURODESKU je určena široké veřejnosti.
4.Spolupráce ICM v rámci AICM ČR, sítě ICM v ČR a s dalšími partnery
a)Spolupodíl na prezentačních aktivitách sítě ICM v ČR
ICM Český Krumlov se aktivně podílelo na společných výstavních informačních
expozicích:
• Regiontour (leden 2005, BVV Brno)
• Vzdělání a řemeslo (září 2005, České Budějovice)
• Gaudeamus (listopad 2005, Brno)
b)Spolupráce v oblasti tvorby a výměny informací
• Práce na projektu INFOMOBIL (česká informační elektronická databáze pro
potřeby evropského informačního portálu pro mládež ERYICA)
c)Spolupráce s ICOS Český Krumlov na projektu „Informace o EU v regionu
Českokrumlovska“
• Vydávání společného elektronického zpravodaje k tématu EU
• Zajištění části informačních materiálů o EU do evropských „infokoutků“ na
Českokrumlovsku
c)Speciální „evropské“ informační projektové aktivity v roce 2005
ICM Český Krumlov se v roce 2005 aktivně podílelo v rámci projektů AICM ČR na
následujících informačních síťových projektech (informačních kampaních):
• Projekt Evropské informace pro mládež (leden až říjen 2005, s podporou
EU programu Mládež)
• Projekt Evropský týden mládeže (listopad až prosinec 2005, s podporou
MŠMT)
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V rámci programových aktivit k Evropskému týdnu mládeže připravilo CPDM,
o.p.s. výstavu „Mládež a Evropa“, která prostřednictvím 12 panelů (texty a
fotografie) zmapovala evropské projekty mládeže, které CPDM, o.p.s. realizovalo
v letech 1998 až 2005. Výstava je nyní trvale instalována v prostorách ICM Český
Krumlov.

Výstava „Mládež a Evropa“
Panel z evropského multiprojektu „Serching for
Identity“

ICM Český Krumlov
Pracoviště informačního pracovníka ICM

5.Informovanost veřejnosti a propagace
V rámci informovanosti veřejnosti a propagace jsme:
• Spolupracovali s místním a regionálním tiskem
• Zasílali nepravidelné informace (informační balíčky) na školy a další
instituce v regionu
• Pořádali besedy, na které jsme zvali žáky, studenty, ale i širokou veřejnost.
• Pokračovali v naplňování a aktualizaci vlastních webových stránek
(www.icmck.cz)
6.Provoz ICM a statistiky využití
a)Otvírací doba pro veřejnost v roce 2005
Průměrná otvírací doba týdně byla roce 2005 34,5 hodiny.
V informačním centru pro mládež byl k dispozici pro veřejnost vždy alespoň 1
informační pracovník.
b)Statistiky uživatelů informačních a poradenských služeb ICM ČK v roce 2005
 Průměrný počet poskytnutých ICM Český Krumlov týdně v otvírací době
Způsob informování
Osobní návštěva
Telefonicky

Počet týdně
40 informací
25 informací
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E-mail, fax, pošrta
Celkově průměrně týdně

20 informací
85 informací

4.420 informací
Ročně celkem bylo takto poskytnuto v průměru
 Informační semináře pro mládež (2005)
373 účastníků
 Návštěvnost webových stránek www.icmck.cz
28.402 uživatelů
ICM Český Krumlov poskytlo v roce 2005 všemi používanými dostupnými
informačními možnostmi informace zhruba 33.195 klientům.
Poznámka:
Do tohoto počtu nejsou zahrnuty:
• informace, které byly poskytnuty návštěvníkům výstavních expozic na
společných prezentacích AICM ČR, na nichž se ICM ČK podílelo
• informace
zasílané
prostřednictvím
vlastního
elektronického
informačního bulletinu CPDM, o.p.s. Český Krumlov
• informace zasílané prostřednictvím společného regionálního elektronického
informačního bulletinu „Informační servis o Evropské unii“ (CPDM,
o.p.s. a ICOS Český Krumlov)
• informace vysílané mládežnickým internetovým „Rádiem ICM“
(samostatný speciální mládežnický projekt internetového rádia)
7.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.
8.Podpora realizace projektu ICM Český Krumlov v roce 2005
V roce 2005 byla činnost projektové pracoviště ICM Český Krumlov a dílčí
informační projekty finančně podpořeny:
Městem Český Krumlov, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Jihočeským krajem, Českou národní agenturou EU programu Mládež
prostřednictvím AICM ČR.

Internet pro veřejnost v ICM

Informační tabule ICM
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Projekt Evropské informace pro mládež 2005
Přehled aktivit projektu - ICM Český Krumlov
Rok Datum/období
2005 14.července

Název akce
Tisková konference

2005 duben až říjen
2005 27.5.2006
duben až
2005 květen
2005 září až říjen
2005 23. - 27.květen
16. - 20.
2005 květen

Semináře pro mládež a studenty
Europe párty

2005 5. - 9. září
2005 leden až říjen
2005 leden až říjen

Měsíc evropského filmu
Výstava Země EU
Týden EURODESKU v ICM
Týden Evropy na internetu

Týden Evropy na internetu
Elektronický EU info bulletin
Informační články v regionálním tisku
Evropské info pro ml. na web
2005 leden až říjen
icmck.cz.
2005 květen až říjen Výstava fotogreafií z projektů Mládež
Seminář pro pedagogy - jak na
2005 2.listopad
projekty
Celkem uživatelů

Charakter akce
Společná TK s novináři na téma EU a život v regionu
Informační semináře se zaměřením na programy EU určené
mládeži
Soutěžně-zábavná a taneční akce v klubu Bouda
Promítání evropských filmů - "Kdo to tam zpívá" a "Hotel Splendid"
Výstava Země Evropské unie (info panely- zákl. info o zemích EU)
Základní info. o Eurodesku s možností vyzkoušení jak vše funguje
Přístup na weby EU, Eurodesku, ČNA … zdarma včetně
poradenství
Přístup na weby EU, Eurodesku, ČNA … zdarma včetně
poradenství
Bulletin s informacemi o projektu Evropské informace pro mládež
Novinové články k tématu Evropa a mládež

Uživatelé Poznámky
14 účastníci TK
305 11 seminářů
25 účastníci TK
50 účastníci
600 odhad
30 účastníci
návštvníci
24 ICM
návštvníci
31 ICM
316 2 bulletiny
0 8 článků

Ucelené EU info pro mládež lidé (Mládež, Eurodesk, workcampy…)
Výstava fotografií v prostoráchch ICM - z projektů ČNA Mládež

3200 přístupy
120 odhad

Informační seminář pro pedagogy Evropské programy pro mládež

8 1 seminář
4723

Poznámky k čísleným výstupům
1. Návštěvnost webu icmck.cz - dle evidence správce webu - přístupy na evropské části webu - minus 1/3 přístupů (orientační počet-zaokrouhleno)
2. Info EU elektronický bulletin - počet registrovaných příjemců 314, resp. 316
3. Výstavy - odhad návštěvníků
4. Články v novinách - počet uživatelů nelze kvantifikovat
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Projekt Evropský týden mládeže 2005 (listopad a prosinec 2005)
Přehled aktivit projektu
Počet
Datum/období Název akce
Charakter akce
účastníků
Poznámky
Semináře k tématu EU a evropským programům pro
XII.05
EU semináře
ml.
141 6 seminářů
Distribuce EU Info
Soustředěná poštovní balíková
XII.05
materiálů
Informační balíčky do škol, NNO a dalších ionstitucí
35 zásilka
Informační stojan s EU materiály-vestibul budovy
XII.05
Info stojan s materiály EU
CPDM
0 1 stojan
XI. a XII.05.
Výstava Mládež a Evropa
Výstava z EU projektů mládeže (CPDM 1998-2005)
420 Nyní umístěno v prostorách ICM ČK
XII.05
Besdey v Rádiu ICM
Besedy o progrmu Mládež v Rádiu ICM
32 2 besedy
Eurodisko a Koncert pro
Evr.
XII.05
Soutěžní a hudební program pro mládež-klub Bouda
30
XII.05
Live koncert v Rádiu ICM
Živý přenos Koncertu pro Evropu v Rádiu ICM
44
XII.05
Soutěž Zbáte Evrpou?
Internetová a rádiová soutěž
16
XII.05
Direct mail-bulletin CPDM
Elektronický info bulletin k ETM
314 1 vydání (počet příjemců 314)
XII.05
Bulletin CPDM a ICOS
Společný direc mail EU bulletin
320 4 vydání (počet příjemců 320)
XI.05
Tisková zpráva k ETM
TZ k programu ETM na Českokrumlovsku
8 Zástupci médií
XI.05
Seminář - Dr. Zbořil
Téma:Demokracie a lidská práva pro rozšíření EU
30
Celkem účastníků
1390
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II.Protidrogová prevence
Projektové pracoviště K-centrum
Streetwork pro města Český Krumlov, Protidrogová poradna U Boudy

1.Cílové skupiny projektového pracoviště
• neproblémoví uživatelé drog a experimentátoři
• problémoví uživatelé drog
• skrytá a těžko kontaktovatelná populace uživatelů
2.Základní poskytované služby
- informace o psychotropních a omamných látkách (rozdělení, účinky,
způsob užívání, zdravotní a sociální rizika pojená s užíváním, …)
- informace a poradenství pro příbuzné, blízké uživatelům
- krizová intervence (pomoc při akutních problémech a doporučení dalšího
postupu)
- motivační trénink a 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
- terapeutická práce s rodiči, sourozenci, partnery a ostatními blízkými
narkomana
- zprostředkování léčby, příp. kontaktů na jiné instituce a odborníky
zabývající se oblastí závislostí
- poradenství
v sociální,
zdravotní
a
právní
problematice,
příp.zprostředkování kontaktů s příslušnými institucemi
- vzdělávání – přednášky, besedy, semináře v oblasti drogové problematiky
- testy z kapilární krve na přítomnost viru HIV, žloutenky typu C a B
(umožňují včasné podchycení nakažených osob a zamezují tak dalšímu
šíření těchto chorob)
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3.Realizace obsahu a průběh programu v roce 2005
(Vývoj aktivit programu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku)
Mimo standardních aktivit programu (třídenní provoz Poradenského centra –
Streetworku ve třech městech okresu) bylo období roku 2005 typické
především:
a)Rozšířením nabídky stávajících služeb
a)Větřní (od března do července 2005)
b)Velešín (od března 2005 pravidelně v pátek od 17 do 19 hod)
c)lokalita Kaplice (od září jsme přidali další terénní den - nově tedy
Po 16 – 18 a Pá 19.30 – 22.00)
b)Zvyšováním spolupráce s městskými a obecními úřady v regionu a dalšími
odbornými institucemi
• Pracovník CPDM – Poradenského centra – Streetworku se účastnil
několikrát odborných komisí při městských úřadech, kde konzultoval
konkrétní možnosti spolupráce a představoval práci Poradenského centra a
Terénního programu.
• V březnu 2005 se uskutečnila beseda s občany Českého Krumlova při
příležitosti promítání filmového klubu na téma Drogy-Drogová scéna
v našem městě
• Účast infostánku na Slavnostech pětilisté růže
• Pokračování projektu kontaktování skrytých uživatelů návykových látek ve
spolupráci se sedmi lékárnami v regionu pomocí tzv. „lékárenských
balíčků“. Celkem rozdistribuováno 150 balíčků.
• Vytvoření dohod pro poskytování odborných stáží pracovníkům a
studentům studia sociální práce z těchto středních, vyšších odborných a
vysokých škol -ZSF JCU, PF JCU, SOU a SZŠ Tavírna ČK, SOŠ a VOŠ
Prachatice, PF ZČU (celkem 8 studentů)
c)Navýšením počtu zaměstnanců na 4 kmenové zaměstnance
Počet zaměstnanců se v současné době ustálil na 4 zaměstnance, v přepočtu 2
plné úvazky. S výhledem do budoucna a dalším plánovaným a odůvodněným
rozvojem služeb bychom rádi při zachování objemu zaměstnanců zvýšili počet
úvazků na 3 celé úvazky.
4.Vývoj a případné změny cílové populace
Cílová populace služeb projektového pracoviště
a)Uživatelé návykových látek, a to především INTRAVENÓZNÍ UŽIVATELÉ
pervitinu, heroinu, a v posledních dvou letech i Subutexu nad 15 let věku,
pohybující se v regionu okresu Český Krumlov
b)Široká veřejnost: rodiče, příbuzní, přátelé, spolužáci, partneři či učitelé těchto
osob
c)Spolupracující odborná veřejnost: policie, MP, lékaři, soudci, PMS, sociální,
zdravotní a tělovýchovné odbory příslušných MěÚ
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Věkový průměr uživatelů drog v našem regionu – okresu Český Krumlove
pohybuje okolo 22 let. Dle našich poznatků je věkové rozvrstvení a rozvrstvení
podle primární drogy následující:
Kaplice – 20 let, převládá i.v. pervitin, ojediněle i.v. subutex, dle našich poznatků
se objevuje lokálně toluen a rozpouštědla i u mladších věkových skupin, které
nejsou s námi v kontaktu (12-14 let)
Vývoj ohledně užívané primární drogy (i.v.):
2000 - 13 uživatelů pervitin, 8 uživatelů heroin
2001 - 17 uživatelů pervitin, 5 uživatelů heroin
2002 - 12 uživatelů pervitin
2003 - 11 uživatelů pervitin, 3 uživatelů heroin
2004 - 26 uživatelů pervitin, 1 uživatelů Subutex
2005 - 28 uživatelů pervitin, 2 uživatelů Subutex
5.Tým projektového pracoviště – vzdělávání, supervize, zahraniční stáže
Všichni pracovníci Poradenského centra Streetworku mají vzdělání v oboru
sociální práce (VOŠ, VŠ).
1.Vedoucí projektového pracoviště (vykonávající zároveň také terénní a
poradenskou práci) má VŠ vzdělání v oboru sociální práce
2.Sociální pracovnice (kontaktní pracovnice) má vzdělání v oboru sociální práce
(VOŠ)
3.Dva terénní pracovníci dokončují studium VŠ oboru sociální a charitní práce.
4.Externí garant a supervizor projektu je absolventem VŠ - obor sociální práce
6.Hodnocení a výsledky programu v roce 2005
V rámci projektového pracoviště a v jeho terénním programu je 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 a pak prostřednictvím schůzek se
supervizorem pracoviště / projektu.
Hodnocení probíhá formou zpětných vazeb supervize, zpracováním případových
studií, zpětných vazeb supervizora, zpětných vazeb spolupracujících zařízení,
zpětných vazeb externích spolupracovníků (v rámci CPDM o.p.s.), 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.
Dále u klientů docházejících na dlouhodobé poradenství pravidelnou revizí
léčebného plánu.
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Způsob zjišťování kvalitativních dat:
Kvalitativní data jsou zjišťována:
- vedením a sledováním dokumentace vedené 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 a jeho množství atd.)
- sledováním klienta od prvního kontaktu po odeslání na léčbu až
případně po doléčovací program
b)Kvantitativní hodnocení
Hodnocení činnosti z kvantitativního pohledu probíhá formou průběžných a
výročních zpráv (průběžná zpráva vždy k 30.6., závěrečná zpráva vždy k 31.12.),
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.
c)Statistika programu
Období 1.1. – 31.12. 2005 bylo charakteristické :
Výměna inj.
mat.

Nárůst /
pokles

Nárůst /
pokles

Nárůst /
pokles

Nárůst /
pokles

ROK

2001

2002

%

2003

%

2004

%

2005

%

Vydáno celkem

102

62

↓ 39,3%

141

127 %

821

 582 %

3166

 386 %

Sebráno celkem

121

47

↓ 62,2%

134

185 %

737

 550 %

2758

 374 %

↓ 63,9%

95%

//////////////

návratnost

118,6% 75,8%
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89,7 %

87 %

Interpretace statistických údajů a komentář
Zčtyřnásobením počtu vydaného injekčního materiálu !!!
Důvody tohoto zvýšení jsou:
- Rozšíření pracovního týmu.
- S rozšiřováním terénního programu na další lokality a posilování
kmenových lokalit (TP Velešín, Větřní) dochází k nakontaktování
nových klientů – i.v. uživatelů, kteří využívají služeb výměnného
programu.
- Vzhledem ke vzdálenostem terénních lokalit Kaplice (29 km) a
Velešín (20 km) nedojíždí většina klientů z těchto programů za
službami do Českého Krumlova, ale využívají spolupracující
programy v Českých Budějovicích, kde jsou také odkazováni za
výměnnými službami v pravidelné terénní dny TP ČK, Kaplice.
- Další uživatelé jsou kontaktováni pomocí tzv. „lékárenských balíčků“
(dezinfekce, filtry, inzulínová stříkačka, kondom, leták o
bezpečnějším užívání, leták Terénních programů ČK) v lékárnách.
Zvýšení počtu neuživatelů využívajících našich služeb (zejména rodičovského
poradenství)
Nárůst je dán:
- propracováváním PR organizace
- pravidelným publikováním drogové poradny a článků v regionálních
tiskovinách zdarma distribuovaných do schránek občanům
jednotlivými městskými úřady, provozem internetových stránek
s možností e-mailové konzultace.
- spoluprácí se školami a vlastní realizací primárně preventivních
aktivit (zejména na středních školách)
- nárůstem objemu poskytovaných služeb, zejména testů na
infekční choroby (18 testů z toho 1 potvrzený pozitivní na VHC)
Kritické zhodnocení rozvoje programu, dosažení cílů
Program v letech 2000 – 2004 prodělal vývojovou fázi, pro kterou bylo typické
hledání efektivní koncepce protidrogového programu tohoto typu v regionu. Po
tápání v oblasti nepříliš efektivních nárazových terénního programů tvoříme v
současnosti (prosinec 2005) koncepci terénní práce využívající návaznosti: na
městské úřady v regionu (terénní programy a poradenské centrum), která se
v současné době začíná realizovat ve třech lokalitách (Český Krumlov, Velešín,
Kaplice).
Od roku 2001 jsme se v souvislosti s rozšiřováním služeb (zejména počtu dnů
strávených přímou prací v terénu), rozvojem terénního programu a nárůstem
objemu poskytovaných služeb potýkali s personálním nedostatkem, který byl
koncem roku 2004 a začátkem roku 2005 částečně vyřešen navýšením našeho
týmu o streetworkera na poloviční úvazek. V současné době máme 2 celé
přepočtené úvazky, což se nám při našem vytížení a poptávce klientů (ovšem
pouze 3 denní provoz poradny + tři dny v týdnu terénní programy + nadstavbová
práce pro školy) jeví i nadále nedostačující.
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Ze stanovených cílů pro rok 2005 se zdařilo:
- zachovat stávající kvalitu poskytovaných služeb a rozšířit jejich
nabídku
- částečně stabilizovat tým zařízení navýšením o 0,5 úvazku (od
1.1.2005)
- zaměřit se na PR projektového pracoviště (i celé organizace) –
vydání propagačního materiálu poskytovaných služeb, informačních
letáků pro klienty zaměřující se jednotlivě na problémové oblasti
(infekční choroby, bezpečná aplikace, smart drugs)
- průběžně se připravovat na Certifikace odborné způsobilosti
(proběhnou v našem zařízení na jaře roku 2006)
- zvýšit mobilitu Terénního programu ČK pořízením automobilu
z prostředků poskytnutých MěÚ Kaplice
- pokračovat ve spolupráci s MěÚ Kaplice (proběhla 1 informační
beseda pro pracovníky Odboru školství, mládeže a tělovýchovy týkající
se drogové problematiky)
- aktivně pokračovat ve spolupráci s místním Městským úřadem ČK,
z role odborníků na drogovou problematiku se aktivně podílet na
činnosti jednotlivých protidrogových komisí v regionu,
- pracovník programu se zapojil do projektu MěÚ ČK – komunitní
plánování služeb ve městě Český Krumlov – oblast sociálně patologické
jevy
- zaměřit se na zkvalitňování služeb poskytovaných v Poradenském
centru - přetvořit koncepci multifunkční místnosti.
- zaměřit se na zvýšení přístupnosti odborných následných služeb
pro klienty Poradenského centra a Streetworku
7.Hodnocení spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog
Projektové pracoviště (Poradenské centrum – Streetwork) má ve standardních i
zvláštních případech zajištěnou návaznost se zařízeními následné péče.
Pravidelně, každé čtvrtletí odevzdáváme hlášení do registru KHS Český Krumlov.
Návaznosti projektového pracoviště (projektu):
v rámci zařízení přímá návaznost Terénního programu na
Poradenské centrum Český Krumlov a naopak
návaznost dle potřeby klientů (AT poradna ČK, psychologové,
psychiatři, Nemocnice České Budějovice infekční odd., KHS, SVP
Spirála ČK– práce s rodinami, PL Červený Dvůr)
spolupráce se zařízeními zajišťujícími detoxifikaci, ústavní léčbu,
terapeutickými komunitami
spolupráce s krajským protidrogovým koordinátorem, sociálními
kurátory a kurátory pro mládež jednotlivých sociálních odborů MěÚ
v regionu, městská policie,
spolupráce s lékárnami v regionu na projektu kontaktování skryté
populace uživatelů
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-

spolupráci s Právní poradnou A.N.O. v právních otázkách
výměna informačních HR materiálů s o.s. Prevent
spolupráce s Probační a mediační službou Český Krumlov a České
Budějovice
spolupráce mezi projektovými pracovišti CPDM, o.p.s.

Klienti do Poradenského centra ČK přicházejí většinou z těchto institucí a
programů:
z Terénních programů ČK, ČB
z ordinací praktických a odborných lékařů
z jednotlivých sociálních odborů městských úřadů na okrese Český
Krumlov (sociální kurátoři a kurátoři pro mládež)
z okresních, obvodních a krajských soudů (nařízené léčby)
z jiných institucí (KHS, ostatní protidrogové programy v republice TK, K-centra atd., dále pak školská a sociální zařízení)
- z SVP Spirála
Z Poradenského centra ČK klienti odcházejí především do:
Terénního programu ČK, ČB či jiného
péče sociálních kurátorů a kurátorů pro mládež
specializovaných léčebných zařízení (TK, PL, atd.)

8.Tabulkové přílohy
Tabulka 1
Program poskytoval služby v těchto oblastech
Primární prevence (včetně včasné intervence u rizikových skupin)
Nízkoprahové (harm reduction) služby
Nízkoprahové (harm reduction) služby pro uživatele tanečních drog
Ambulantní léčba
Intenzívní ambulantní léčba (denní stacionáře, strukturovaný program)
Rezidenční léčba (terapeutické komunity a pobytové programy)
Substituční léčba
Následná péče (doléčování)
Jiné - uveďte jaké- uveďte jaké-poradenství pro sociální okolí uživatelů

ANO
X
X

NE

X
X
X
X
X
X
X

Tabulka 2
Výkaz programu specifické primární prevence a interpretace údajů - Aktivity
projektového pracoviště ve školách
Typ školy
MŠ
ZŠ
SŠ a SOU
VOŠ
VŠ
3)
Celkem

2)

Typ programu

Počet škol
0
6
3
0
0

Počet
oslovených
0
307
98
0
0

Počet vyučovacích.
hodin (45 min)
0
28
8
0
0

0
1,3
1
0
0
…

7

405

36
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počet škol, počet oslovených a počet vyuč. hodin.
typ aktivity se jedná.
1 – jednorázová přednáška/seminář
2 - komponovaný pořad (jednorázový program, který kombinuje uměleckou formu - např. film, divadelní
představení s drogovou tématikou s následnou diskusí s odborníky v oblasti prevence užívání drog. Tato
forma předpokládá aktivní zapojení diváků).
3 - cyklus přednášek/seminářů realizovaný v časovém období 1 roku
4 - cyklus přednášek/seminářů realizovaný v časovém období 2 let
5 - cyklus přednášek/seminářů realizovaný v průběhu 3 a více let
6 - program včasné intervence
7 - program založený na principu vrstevnického přístupu
8 - jiné – uveďte jaké.

Tabulka 3
Výkaz programu specifické primární prevence a interpretace údajů - Aktivity
prevence užívání drog se skupinami dospělých
Skupina
Rodiče
Pedagogové
Policisté
Jiná
Celkem

1)

Typ programu
0
1
0
1

Počet oslovených
0
30
0
30

Počet vyuč. hodin
0
3
0
1

60

4

…

počet oslovených a počet vyuč. hodin.
1 - jednorázová přednáška/seminář (i včetně videoprojekce)
2 - cyklus přednášek/seminářů
3 - zážitkový program - rozvoj sociálních dovedností
4 - jiné

Poznámky, komentáře:
V letošním roce nás školy a školská zařízení oslovovali v menší míře, nežli v letech minulých. Jsme
si také vědomi, že nabízet jednorázové besedy je jen jedna součást ucelené specifické primární
prevence. V letošním roce (školní rok 2005/2006) spolurealizujeme ve spolupráci s o.s. Spirála
Český Krumlov dlouhodobé bloky specifické primární prevence především pro žáky základních
škol.

Tabulka 4
Výkaz nízkoprahového programu a interpretace údajů - Terénní programy, kontaktní
centra: počet klientů a kontaktů
Počet klientů
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb
programu)

- z toho injekčních uživatelů drog
1)
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu2)
3)
Počet kontaktů celkem
-z toho s uživateli drog
4)
Počet prvních kontaktů
- z toho s uživateli drog
5)

Počet výměn – výkonů ve výměnném programu
Počet vydaných injekčních jehel

38
25
22
40
313
238
62
9
167

3176

1)

Jedná se o průměrný věk klienta, nikoliv kontaktů (uvádějte jen v případě, že jste schopni odlišit jednotlivé
osoby).
2)
Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.
3)
Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn.
poskytnutí určité služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není
kontakt.
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4)

1. kontakt: První návštěva klienta v daném zařízení nezávisle na tom, jaký typ služby klient využije; klientovi
byly poskytnuty základní informace a zařízení a službách, které zařízení nabízí.
5)
Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních
jehel.
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III.Volnočasové a nízkoprahové aktivity
Projektové pracoviště „BOUDA“
Mládežnický nízkoprahový volnočasový klub (NZDM Bouda)

Základem činnosti CPDM, o.p.s. v oblasti podpory aktivního a
přístupného trávení volného času dětí a mládeže města Český Krumlov je
projektové pracoviště nízkoprahového volnočasového klubu „Bouda“.
Klub poskytuje především neorganizované mládeži a dětem zázemí pro
neformální setkávání a vlastní hudební, divadelní, pohybovou, výtvarnou a
další tvorbu. Pracoviště zahájilo také poskytování sociálního poradenství.
Vedle pravidelného setkávání mají mladí lidé možnost aktivně realizovat
vlastními silami také nepravidelné aktivity – výstavy, koncerty, klubové
programy ad.
Klub Bouda je společným projektovým pracovištěm S.D.M. Sdružení dětí a
mládeže České Budějovice a CPDM, o.p.s. Český Krumlov.
1.Základní východiska projektu
a)Zkvalitnění života cílových skupin ve věkové kategorii děti a mládež
Cílovými skupinami projektu NZDM Bouda jsou především:
-nijak neorganizovaná mládež ve středoškolském věku a dětí ve věku posledních
ročníků ZŠ (většinou neorganizovaná mládež “z ulice”)
-kategorie dětí a mládeže z rizikového sociálního prostředí
-rómská neorganizovaná mládež z regionu
b)Pomoc a poradenství při překonávání překážek a problémů života cílových
skupin
c)Vytvářením a poskytováním vhodných podmínek, nabídek pro společensky
pozitivní trávení volného času měnit nevhodný životní styl uživatelů služeb klubu
a v této souvislosti omezovat společensko patogenní chování jednotlivců a skupin
mládeže
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2.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:
a)v části určené pro relativně řízenou činnost mládeže, popř. dětí (programový
prostor pro konkrétněji časově určenou činnost)
b)v části určené pro neformální a obsahově předem neurčenou činnost
(prostor pro neformální setkávání mladých lidí bez předem určeného programu a
časového rámce).
Dále jsou pro činnosti využívány venkovní prostory zahrady v areálu Špičák 114 a
při některých dílčích jednorázových aktivitách také prostory dalších subjektů
mimo sídlo CPDM, o.p.s.
3.Programové aktivity klubu v roce 2005
a)Pravidelná otevřená (nízkoprahová) činnost NZDM BOUDA
V roce 2005 byl hlavní provoz klubu realizován v pracovních dnech pravidelně
v časech od 13.00 hodin do 20.00 hodin (dle potřeb mladých lidí a některých
programových nepravidelných aktivit také o sobotách a nedělích a v širších
časových relacích).
V dopoledních časech klub poskytoval průběžně také zázemí pro nepravidelné
činnosti dětských a mládežnických skupin OS Spirála Český Krumlov, pro potřeby
seminářů PPP ČK, pro činnost mateřského centra Míša Český Krumlov a také
tělesně postiženým mladým lidem – vozíčkářům.
Činnost neformálních mládežnických skupinek a kolektivů
V rámci aktivit, které lze považovat za pravidelné (resp. pravidelnější) se scházejí
(v hlavním programovém prostoru klubu) v průběhu týdne v NZDM Bouda mladí
lidé, většinou ve věku 15 – 20 let.
Ve většině případech se jedná o mladé lidi, kteří trávili svůj volný čas v nepříliš
vhodném a podnětném sociálním prostředí a samotná existence klubu a možnost
využití jeho služeb motivovala alespoň částečně změnu jejich životního stylu.
V rámci relativně pravidelné činnosti jsou realizovány mládeží samostatně (pod
supervizí pracovníků klubu - „z povzdálí“) aktivity především hudební (rocková,
folková, popř. další alternativní hudba-hudební skupiny), divadelní (mládežnická
divadla), taneční, výtvarná a další. Týdně to přestavovalo počet kolem 150
mladých lidí, kteří se pravidelně mohou scházet a využívat odborné a materiálně
technického zázemí klubu pro společensky pozitivní činnost.
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Nízkoprahový klub Bouda
Část mladé rómské kapely

Nízkoprahový klub Bouda
Prostor „Klubu v Boudě“

Klub V Boudě (otevřený klubový prostor)
Pro potřeby otevřené a volné činnosti NZDM BOUDA byl v roce 2005
zprovozněn druhý programový prostor, který je určena pro zcela neformální
setkávání volně příchozích mladých lidí a sociální poradenství a kontakt
(sociální služby klubu).
Celý prostor se podařilo v průběhu roku 2005 postupně dovybavit 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.
Hudební studio mladých Bouda
V rámci nového mládežnického projektu CPDM, o.p.s. „Rádio ICM a Hudební
studio mladých“, který byl podpořen programem EU Mládež, bylo postupně od
května 2005 postaveno a základní technikou vybaveno hudební nahrávací studio
(HSM Bouda), které na podzim roku 2005 zahájilo svoji činnost. Studio slouží
především k realizování hudebních nahrávek a CD skupin, které vyvíjejí činnost
v Boudě, popř. dalších zájemců. Více informací v samostatném bloku „Projekt
Rádio ICM a HSM“.
b)Nepravidelné a jednorázové programové aktivity NZDM Bouda
V rámci činnosti NZDM 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 mládežnického klubu Bouda
následující dílčí projekty:
Integrační výtvarně hudební projekt „Barevný podzim“, který se skládal ze tří
postupně realizovaných části:
• Výtvarného projektu „Sochy a děti“ (září 2005)
• Projektu „Výtvarný podzim v Boudě (říjen 2005)
• Projektu „Barevné vánoce“ (listopad a prosinec 2005)
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Projekt „Proměny a dialogy 2005“
Projekt navazoval na podobné seminární aktivity CPDM, o.p.s. z minulých období.
Jeho cílem bylo mladým lidem umožnit setkávání se zajímavými lidmi z oblasti
české kultury, politiky a společenského života.
Přehled nepravidelných akcí klubu Bouda v roce 2005
Nepravidelné aktivity v mládežnickém klubu Bouda v roce 2005

Měsíc
Leden

Akce – projekt
Filmový klub Jeden svět – dokument „Etiopie Live Aid“
Klub filmové historie - film „Dvanáct opic“
Únor
Klub filmové historie – film „Bowling for Columbie“
Benefiční koncert pro Asii
Březen
Klub filmové historie – film „Fahrenheit 9/11“
Duben
Koncert „Alternative Tour“
Filmový klub Jeden svět – dokument „teror v Moskvě“
Proměny a dialogy – 4 semináře se Zuzanou Moon (Nepál)
Květen
Koncert pro Boudu
Filmový klub Jeden svět – dokument „Být skinheadem“
Klub filmové historie – film „Kdo to tam zpívá“
„Europárty“ – diskotéka s Rádiem ICM
Červen
Seminář na téma „Dynamická relaxace“
Výstava obrazů mladého výtvarníka Dušana Decarliho
Filmový klub Jeden svět – dokument „Dětští vojáci“
Klub filmové historie – film „Nebe nad Berlínem
Červenec Košíkářský kurz (týden)
Mateřské centrum Míša – setkávání maminek a dětí (vždy Út a
Čt)
Mateřské centrum Míša – setkávání maminek a dětí (vždy Út a
Srpen
Čt)
Září
Filmový klub Jeden svět –dokument „Investoři chudoby“
Výtvarný integrační projekt „Děti a sochy“ (týden)
Filmový klub Jeden svět – dokument „Jsem pozitivní: žiju
s HIV“
Říjen
Výtvarný integrační projekt „Výtvarný podzim v Boudě“ (8 dnů)
Klub filmové historie – film „Stopařův průvodce pro galaxii“
Listopad Koncert pro Boudu
Filmový klub Jeden svět – dokument „Sladké opojení“
Klub filmové historie – film „Sloní muž“
Literární večer – čtení esejí tělesně postiženého Kamila
Fouska
Proměny a Dialogy – seminář s J.Šestákem a J. Samohýlem
Koncert pro Evropu a Bouda ON AIR (živý přenos do Rádia
Prosinec ICM)
Hudební a výtvarný integrační projekt „Barevné vánoce“
Výstava obrazů mladého výtvarníka Jana Smoly
Proměny a dialogy – seminář s ThDr. Tomášem Halíkem
Celkem
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Počet
účastníků
29
30
41
110
26
64
32
127
75
22
36
59
20
130
34
42
125
160
160
36
400
46
660
39
80
34
42
59
43
32
63
80
67
2993 účastníků

IV.Ostatní projekty a aktivity dětí a mládeže
1.Evropské projekty mládeže
Projekty zaměřené na podporu evropské spolupráce mládeže patří k dlouhodobým
a strategickým projektům, které CPDM, o.p.s. realizuje samostatně nebo ve
spolupráci s dalšími partnery již od roku 1998.
a).Rádio ICM a Hudební studio mladých
V únoru 2005 CPDM, o.p.s. podalo do programu EU Mládež projekt „mládežnické
iniciativy“ s názvem „Rádio ICM a Hudební studio mladých“.
Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro zahájení a provozování mládežnického
internetového rádia a nahrávacího hudebního studia mladých. Celý projekt byl
iniciován mladými lidmi z Českokrumlovska a spádového okolí. Projekt byl
úspěšný v grantovém řízení programu EU Mládež a také v programu MŠMT ČR.
Jeho realizace byla zahájena v květnu 2005.
Mládežníci, kteří projekt připravuji a podílejí se na jeho chodu, se měli možnost
v počátcích realizace zúčastnit v červnu a červenci rakousko-českého kulturního
festivalu (Festival der Regionen, Aigen-Schlagel) a to jednak
a)v oblasti mediální – semináře k tématu rozhlasových reportáží, vlastní realizace
reportáží a živé vysílání do rakouského rádia FRO
b)v oblasti hudební¨- účast dvou krumlovských mládežnických kapel z Boudy a
nahrávacího technika na závěrečném hudebním koncertu „Festival der Regionen“
(1.července 2005).
Rádio ICM
Živé zkušební vysílání internetového Rádia ICM bylo zahájeno v srpnu 2005. Do
konce roku 2005 si Rádio ICM na internetu, naladilo“ přes 10.000 posluchačů.

Rádio ICM

Rádio ICM
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Část tým Rádia ICM při živém vysílání z Koncertu
pro Evropu v Boudě (prosinec 2005)

Kapela „Daisy Rain“ na Koncertě pro Evropu
(Bouda, prosinec 2005)

Hudební studio mladých.
Zkušební provoz hudebního studia mladých byl zahájen v průběhu měsíce září
2005.
První větší společnou akci Rádia ICM a Hudebního studia mladých byla hudební
nahrávka na CD a živé vysílání do ˇéteru“ „Koncertu pro Evropu“, který se
uskutečnil 10. prosince 2005 při příležitosti „Evropského týdne mládeže“ v Českém
Krumlově.
Další významné výstupy projektu (vydání dvou hudebních CD) jsou plánovány na
rok 2006.

“

b)Mezinárodní výměny mládeže
V roce 2005 jsme poprvé od roku 1998 neorganizovali žádnou evropskou výměnu
mládeže. Avšak náš evropský projekt „Hudba bez hranic“ (česko-rakouskoněmecký projekt z let 2003 – 2004) získal v celonárodní soutěži evropských
projektů mládeže 2.místo v kategorii „Nejlepší výstup z projektu“. Tímto výstupem
bylo originální hudební CD. Ocenění převzali mladí účastníci projektu při
příležitosti vyvrcholení Evropského týdne mládeže v prosinci 2005 v Praze.
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Evropský projekt mládeže „Hudba bez hranic“
Booklet originálního hudebního „cédéčka“

Evropský projekt mládeže „Hudba bez hranic“
Logo projektu

Vyvrcholení Evropského týdne mládeže 2005
YOUWENT (Rock Café Praha)

Čeští mládežníci při prezentaci projektu „Hudba
bez hranic“ na YOUWENTU v Praze

Zástupci týmu účastníků projektu
„Hudba bez hranic“ při přebírání
ocenění za 2. místo v národní soutěži
„O nejlepší evropský projekt“

Diplom za 2. místo v národní soutěži „O nejlepší
evropský projekt“, kategorie „nejlepší výstup z projektu
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2.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 S.D.M. České Budějovice, Městským
divadlem Český Krumlov a Krajskou radou Pionýra mezi spolupořadatele.
V roce 2005 se tato soutěžní přehlídka uskutečnila již podeváté. Patronem tohoto
ročníku byla již druhým rokem českobudějoviská folková kapela Nezmaři.
Projektu se zúčastnilo přes 50 soutěžících dětí a mládežníků. Finálový večer
shlédlo zhruba 200 diváků.
Vítězové jednotlivých soutěžních kategorií postoupili do národního finále soutěže
Dětská Porta, které se uskutečnilo v lednu 2006 v Praze.

3.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

V.Další činnosti
1.Programy jazykového vzdělávávní
Programy jazykového vzdělávání jsou vedlješí činností CPDM, o.p.s. od roku
1997.
V roce 2005 byly vyučovány dva jazyky (AJ, NJ) v pěti kurzech, kterých se
účastnilo kolem 50 frekventantů.
2.Informační aktvity pro dospělé
CPDM, o.p.s. zrealizovalo na základě dohody s MŠMT ČR vzdělávácí akci na
téma „práce s mládeží v regionu“ – seminář pro jihokorejskou delegaci pracovníků
s mládeží (20 účastníků).
3.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 na završení první etapy
plánu prostřednictvím práce v jednotlivých pracovních skupinách.
5.Vzdělávání pracovníků a spolupracovníků CPDM, o.p.s.
Všechna projektová pracoviště mají sestaven základní plán dalšího vzdělávání
pracovníků, spolupraocníků a dobrovolníků. Přesto, že možnosti vzdělávání jsou
limitovány finančními prostředky, absolvovali zaměstnanci (dobrovolníci)
následující vzděláváací akce:
Iva Sonnbergerová (ICM)
a)Školení pro vedoucí pracovníky a fundraisery ICM vČR (srpen 2005, Zátoň u
Českého Krumlova, pořadatel AICM ČR)
b)Školení k evropské dobrovolné službě (únor 2005, Jindřichův Hradec, pořadatel
ČNA EU programu Mládež)
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Ladislav Michalík (NZDM Bouda)
Školení k evropské dobrovolné službě (březen 2005, Jindřichův Hradec, pořadatel
ČNA EU programu Mládež)
Vlastimil Kopeček
Školení pro vedoucí pracovníky a fundraisery ICM vČR (srpen 2005, Zátoň u
Českého Krumlova, pořadatel AICM ČR)
Jakub Průcha (Streetwork)
a)Kurz rodinného poradenství červen 2005– o.s. Prev-centrum Praha (celkem 120
hodin) - ukončen
b)Kurz Drogové poradenství – o.s.SANANIM Praha – březen 2005
c)Konference pořádané 1.LF a RVKPP „ Lesk a bída primární prevence“ Praha listopad 2005
Lucie Steinhaislová (Streetwork)
a)Kurz Drogové poradenství IPVZ Praha – únor,květen, září 2005
b)Odborné stáže Nová Ves, Karlov - srpen 2005
c)Účast na XI. celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci a 44
konferenci sekce AT při ČLS JEP v Měříně – květen 2005
d)I.E.S. BRNO – zdravotní a právní minimum pro pracovníky nízkoprahových
zařízení – leden 2005
e)IPVZ Praha – rodinné poradenství – červen 2005
Marie Froulíková (Streetwork)
a)Započatý kurz rodinného poradenství – Prev-centrum Praha (120 hodin) –
prosinec 2005
b)Kurz Drogové poradenství IPVZ Praha – únor,květen, září 2005
c)Odborná stáž o.s. Semiramis Nymburk – listopad 2005
d)Odborné semináře pořádané ČAS Praha – duben 2005
e)Účast na XI. celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci a 44
konferenci sekce AT při ČLS JEP v Měříně – květen 2005
f)I.E.S. Brno – zdravotní a právní minimum pro pracovníky nízkoprahových
zařízení – leden 2005
g)IPVZ Praha – rodinné poradenství – červen 2005
Daniel Jambrikovič (Streetwork)
a)Kurz Poradenské dovednosti I - I.E.S. Podané ruce Brno – září, říjen, listopad,
prosinec 2005
b)Odborné semináře pořádané ČAS Praha – duben, prosinec 2005
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Přehled hlavních partnerů, se kterými CPDM, o.p.s.
spolupracovalo v roce 2005

S.D.M. Sdružení dětí a mládeže v Českých Budějovicích
Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově
Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov
Město Český Krumlov
Městské divadlo, o.p.s. v Českém Krumlově
OS ICM Tábor
ICOS Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov
AICM ČR Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro
mládež a ICM Informační centra pro mládež v ČR
ICEU Informační centrum EU při delegaci EK v ČR Praha
Česká národní agentura programu EU„Mládež“
EURODESK, česká centrála Praha
Krajský úřad – Jihočeský kraj
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)
Jugenzentrum Kuba Linz (A)
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Finanční zpráva

1.Způsob financování činnosti a struktura finančních zdrojů
Financování obsahových činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2005 bylo
(stejně jako v letech předchozích) založeno na vícezdrojovém způsobu.
Zdrojem příjmů CPDM, o.p.s. v roce 2005 byly:
a)Systémové (rozpočtové) a dílčí (projektové, grantové) příspěvky na činnost z
rozpočtu města Český Krumlov,
b)Finanční grantové prostředky od ústředních státních orgánů (MŠMT ČR, MPSV
ČR, Úřad vlády ČR – RVKPP)
c)Finanční grantové prostředky Jihočeského kraje
d)Finanční grantové prostředky Evropské unie (EU program Mládež)
e)Finanční příspěvek města Kaplice
f)Finanční prostředky z vlastních výkonů a ostatních výnosů CPDM, o.p.s.
Procentuální rozložení jednotlivých zdrojů ukazuje následující graf:
Rozklad finančních prostředků CPDM, o.p.s. v roce 2005 dle původu zdrojů

6,74%

6,88%

0,37%

13,04%

33,11%

10,24%

19,77%
8,16%

MŠMT ČR

Úřad vlády ČR

MPSV ČR

Jihočeský kraj

1,69%

AICM ČR
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EU Mládež

Město Č.K.

Město Kaplice

CPDM - vlastní příjmy

Přehled externích grantových zdrojů získaných CPDM, o.p.s. v roce 2005
v konkrétních číslech
Uvedená tabulka přehledně ukazuje finanční zdroje získané pro jednotlivá projektová
pracoviště CPDM, o.p.s. a další jednotlivé projekty v roce 2005 v členění: projektové
pracoviště / projekt / název zdroje / získaná finanční částka.

Přehled získaných externích finančních prostředků v roce 2005
Projektové granty a příspěvky získané mimo rozpočet města Č. Krumlov
Pracoviště CPDM
CPDM / ICM
CPDM / ICM
CPDM / ICM
CPDM / ICM
CPDM / K-centrum
CPDM / K-centrum
CPDM / K-centrum

CPDM / K-centrum

Projekt
Informační činnosti pro mládež
ICM Český Krumlov - 2005
Evropské informace pro mládež
Evropský týden mládeže
Streetwork ČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice
StreetworkČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice 04 až
05
Streetwork ČK a Kaplice 05 až
06

CPDM / K-centrum
CPDM / K-centrum
CPDM / Bouda
CPDM / Bouda
CPDM / Bouda
CPDM / Bouda
CPDM / Bouda
CPDM / Bouda
CPDM / Ost.
projekty

StreetworkČK a kaplice 2005
Streetwork a Poradna U Boudy
NZDM Bouda - 2005
NZDM Bouda - 2004 - 2005
NZDM Bouda - 2005 až 2006
Výtvar. a hud. aktivity mládeže
Proměny a dialogy 2005
Integrační volnočasové projekty
Hud. studio mladých a Rádio
ICM

CPDM / K-centrum

Celkem

Zdroj
MŠMT ČR - G
JČK - G
AICM ČR - P
AICM ČR - P
Úřad vlády - G
JČK - P I
JČK - P II

Částka 2005
130 000,00 Kč
85 000,00 Kč
17 150,00 Kč
28 000,00 Kč
348 000,00 Kč
80 000,00 Kč
21 000,00 Kč

*JČK -G

75 000,00 Kč

**JČK - G
Město KapliceP
MPSV ČR - G
MPSV ČR - G
*JČK - G
**JČK - G
MŠMT ČR - G
JČK - G
JČK - G
**EU/Mládež G

59 256,00 Kč
10 000,00 Kč
90 400,00 Kč
182 800,00 Kč
71 400,00 Kč
72 600,00 Kč
50 000,00 Kč
33 300,00 Kč
30 000,00 Kč
217 906,00 Kč
1 601 812,00
Kč

Poznámky:
1.Projektové granty označené * jsou granty získané v roce 2004 s přechodem
částí finančních prostředků do roku 2005
2.Projektové granty označené ** jsou granty získané v roce 2005 s přechodem
částí finančních prostředků do roku 2006
3.Grantové částky získané z externích zdrojů jsou zaokrouhleny na Kč
4.G = grant, P = příspěvek
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Finanční prostředky poskytnuté pro činnost CPDM, o.p.s. v roce 2005
z rozpočtu Města Český Krumlov
Níže uvedená tabulka ukazuje poskytnuté provozní a další příspěvky z rozpočtu Města Český Krumlov
pro zajištění obsahové činnosti CPDM, o.p.s. v roce 2005.

Finanční prostředky poskytnuté CPDM, o.p.s. z rozpočtu města Č.Krumlov - 2005
Projektové pracoviště / projekt / akce
Centrum-projektové řízení
ICM-Informační centrum pro mládež
K-centrum (Streetwork, Poradna U Boudy)
NZDM Bouda
Projekt Informace z oblasti prevence
Projekt Streetvork
Projekt NZDM Bouda
Výtvarné projekty 2005

Zdroj
Poskytnutá částka (2005)
Systémová dotace
377759
Systémová dotace
147701
Systémová dotace
37672
Systémová dotace
154786
Příspěvek z KPP MČK
5000
Příspěvek z KPP MČK
35000
Příspěvek z KPP MČK
35000
Příspěvek – kultura MČK
15000
Pokrytí ztráty hlavních
činností za rok 2004
(P)CPDM, o.p.s.
74677
Pokrytí ztráty hlavních
(P)CPDM, o.p.s.
činností za rok 2005
1168
Finanční prostředky města ČK celkem
883763
(P)Tyto položky nejsou součástí výsledovky za rok 2005

Finanční prostředky vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s.
Náklady vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2005 (tj. náklady na řízení
společnosti, správní a administrativní úkony, přípravu projektů ad.) činily částku
126.000,- Kč, což činí 4,8 % z celkových nákladů na činnost společnosti. Tyto
náklady obsahují poměrné části finančních prostředků vynaložených na:
plat ředitele, kancelářský materiál, poštovné a výkony spojů, vedení účetnictví a
bankovní poplatky, kopírování, jednání správních orgánů atd.
Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. za rok 2005
CPDM, o.p.s. dle účetních uzávěrek vykázalo za rok 2005 celkový kladný výsledek
hospodaření ve výši 24.970,20 Kč a to díky výsledku střediska „Jazyková škola“.
V rámci hospodaření s celkovou přidělenou dotací (systémový rozpočtový příspěvek)
poskytnutou městem Český Krumlov pro hlavní obsahové činnosti, vykazuje CPDM,
o.p.s. ztrátu ve výši 1.168,75 Kč. Tato ztráta bude řešena dle smlouvy o financování
CPDM, o.p.s..uzavřené s městem Český Krumlov.
Stav rezervního finančního fondu CPDM, o.p.s.
Stav rezervního fondu CPDM, o.p.s. k 1.1.2005 činil částku ve výši 82.704,88 Kč Po
připočtení kladného hospodářského výsledku CPDM, o.p.s. za rok 2005 (stav
k 31.12. 2005) ve výši 24.970,20 Kč činí stav rezervního fondu společnosti k 1.1.
2006 částku ve výši 107.675,08 Kč.
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Výsledovka
Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s.

Rok: 2005
Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovní náhrady
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní daně a poplatky
Kursové ztráty
Bankovní poplatky
Poskytnuté členské příspěvky

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

426458,94
56387,90
64326,00
88982,02
428642,30
1144125,00
376423,00
1257,00
3253,36
64895,10
1500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161,00
0,00
0,00
0,00
0,00

426458,94
56387,90
64326,00
88982,02
428642,30
1144125,00
376262,00
1257,00
3253,36
64895,10
1500,00

426458,94
56387,90
64326,00
88982,02
428642,30
1144125,00
376262,00
1257,00
3253,36
64895,10
1500,00

Náklady celkem

0,00

2656250,62

161,00

2656089,62

2656089,62

Tržby z prodeje služeb
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29957,90

285313,00
400,00
341,41
0,16
10000,00
1800,00
2413163,15

285313,00
400,00
341,41
0,16
10000,00
1800,00
2383205,25

285313,00
400,00
341,41
0,16
10000,00
1800,00
2383205,25

Výnosy celkem

0,00

29957,90

2711017,72

2681059,82
24970,20

2681059,82

Číslo účtu
Název účtu

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

Výnosy
602
642
644
649
682
684
691

Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem
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24970,20

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

Rok: 2005
Počáteční
stav

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

Aktiva
022
028
082

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých
věcí

47500,00
537928,83

0,00
299884,56

088
211
221
261
311
314
315
335
348
381
388
395

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Pokladna
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
Dohadné účty aktivní
Vnitřní zúčtování

-47500,00
537928,83
331,00
237657,11
0,00
11203,00
52124,00
6552,00
0,00
146400,00
4373,40
34000,00
0,00

Aktiva celkem

492640,51

0,00
0,00 47500,00
0,00 299884,56 837813,39

0,00

0,00 299884,56
824772,50 803059,82
2581716,51 2595358,84
607454,94 607454,94
188256,50 185046,50
13606,00
730,00
73952,00
72099,00
151289,70 151289,70
2341440,27 2322229,86
5630,50
4373,40
25207,00
59207,00
0,00
0,00
7113210,48 7100733,62

0,00

0,00
299884,56
21712,68
-13642,33
0,00
3210,00
12876,00
1853,00
0,00
19210,41
1257,10
-34000,00
0,00

-47500,00
837813,39
22043,68
224014,78
0,00
14413,00
65000,00
8405,00
0,00
165610,41
5630,50
0,00
0,00

12476,86 505117,37

Pasiva
321
324
325
331
336
341

Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot.
pojištění
Daň z příjmů

19951,50
45584,00
0,00
59163,00
35898,00
-1022,00

39

496741,36 522989,86 26248,50
45584,00
0,00 -45584,00
93229,00
93229,00
0,00
1122641,00 1144125,00 21484,00
496376,00
0,00

505860,00
0,00

9484,00
0,00

46200,00
0,00
0,00
80647,00
45382,00
-1022,00

342
379

Ostatní přímé daně
Jiné závazky

10108,00
0,00

113528,00
690,00

114782,00
690,00

384
389
900
901
911

Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Dary a dotace
Vlastní jmění
Fond rezervní

232405,00
86443,26
0,00
0,00
0,00

49550,00
86428,30
0,00
0,00
0,00

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

232405,00
63277,00
26144,30
369596,69
188821,41
122049,60
435236,79

931

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

932

Pasiva celkem

492640,51

0,00
122779,60

122049,60 122049,60
158220,12

0,00
35440,52 399796,27

2810417,22 2797923,88 -12493,34 480147,17
Hospodářský zisk za
období
Hospodářský zisk celkem

40

1254,00 11362,00
0,00
0,00
182855,00 49550,00
-14,96 63262,04
0,00 26144,30
0,00 369596,69
0,00 188821,41

24970,20
24970,20

Strukturovaný přehled nákladů a výnosů v jednotlivých střediscích v roce 2005
Středisko
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovní náhrady
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní daně a poplatky
Kurzové ztráty
Bankovní poplatky
Poskytnuté členské přísp.
Sdružení finančních prostř.
Poj.zam při prac.urazu

CELKEM
Výnosy
Úroky
Provozní dotace
Tržby z prodeje služeb
Přijaté příspěvky
Ostatní výnosy

CELKEM
Hospodářský výsledek

Centrum
01

K-centrum 03 Bouda 04

ICM 02

13466,5
0
2243,2
4231,8
81244,48
207451,45
52632
350
113
14868,06
1500
0
0

83175,5
0
2172,5
17013,2
128207,07
196005,3
92290,69
0
521,16
0
0
39150
0

378100,49 558535,42

341,41
377759,08
0
0
0

0
367701,42
190834
0
0

378100,49 558535,42
0

54178,2
0
28831
42429,5
111685,5
382407,5
128087,95
800
0
0
0
0
7232,71

79969,2
56387,9
21651,5
5538,5
68236,25
308040,75
98429,56
107
0
0
0
0
2568,63

JŠ 06
1058
0
0
327
10539
38220
4821,8
0
0
0
0
0
0

755652,36 640929,29 54965,8

0
745652,36
0
10000
0

R-ICM a HSM CELKEM
194611,54
0
9427,8
19442,02
28730
12000
0
0
2619,2
1075,7
0
0
0

426458,94
56387,9
64326
88982,02
428642,3
1144125
376262
1257
3253,36
15943,76
1500
39150
9801,34

267906,26 2656089,6

0
624186,13
14543
1800
400,16

0
0
79936
0
0

0
341,41
267906,26 2383205,25
0
285313
0
11800
0
400,16

755652,36 640929,29

79936

267906,26 2681059,8

0

0
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0 24970,2

0

24970,2

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
Předseda správní rady CPDM, o.p.s. Český Krumlov: Mgr. Marek Nerud
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 Sonnbergerová
Projektové pracoviště K-centrum (Streetwork, 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. Jakub Průcha
Projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov
a Hudební studio mladých Bouda
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
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
Organizační supervize projektu: Jan Čepelák
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