CPDM,o.p.s.
Centrum pro pomoc dětem a mládeži
obecně prospěšná společnost

Český Krumlov

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2004
www.icmck.cz

Obsah
Obecné cíle činnosti CPDM, o.p.s.
Zaměření společnosti

3
3

Řídící orgány společnosti

4

Správní a dozorčí rada
Pracovníci, externí spolupracovníci a dobrovolníci

Financování obsahové činnosti CPDM, o.p.s.

5

Systémový projektový fundraising
Přehled získaných externích grantových financí (1997-2004)
Grantové prostředky získané v letech 1997-2003 (2004)

Programové aktivity CPDM, o.p.s. v roce 2004
Základní programové schéma činností - 2004
Informační a poradenské služby ICM Český Krumlov
Základní charakteristika ICM
Informační projekt „Evropské informace pro mládež“
Informační brožura a interaktivní informační CD – ROM
Rádio ICM
Podpora zaměstnanosti a profesní orientace
Kooperační programové aktivity s AICM ČR
Správa internetové sítě v budově Špičák
Základní statistiky
Protidrogová prevence
Projektové pracoviště K-centrum
(Streetwork, Protidrogová poradna U Boudy)
Úvod. Praktická realizace projektu v roce 2004
Výsledky v číslech. Kritické zhodnocení rozvoje programu
Edukační aktivity zaměřené na školy a dospělé
Terénní program
Shrnutí. Nabízené služby
Volnočasové a nízkoprahové služby
Projektové pracoviště NZDM Bouda
Základní východiska projektu Aktivity v roce 2004.
Pravidelná otevřená činnost.
Nepravidelné aktivity
Přehled aktivit v číslech
Ostatní projekty a aktivity dětí a mládeže
(Volný čas. Talenty. Integrace. Mezinárodní projekty)
Evropské projekty mládeže
Dětská Porta – Krumlovský medvěd
Den dětí
Další aktivity CPDM, o.p.s.
Programy jazykového vzdělávání
Informační a vzdělávací akce pro dospělé
Účast CPDM, o.p.s. na komunitním plánování v sociální oblasti
Správa objektu Špičák
Vzdělávání vlastních pracovníků
Přehled činnosti CPDM, o.p.s. v číslech
Nejvýznamnější spolupracující organizace
Finanční zpráva
Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní uzávěrky

2

7

12

16

20

22

24
25
26

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 spádového regionu, které pro mládež a děti nebyly nebo nejsou ve městě
k dispozici, založené na principu jejich „trvalé udržitelnosti“
2.Zajišťovat projektovou činnost (z titulu právní formy nestátní neziskové organizace, která
má největší možnosti v této oblasti ve srovnání s jinými právně-organizačními formami)
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)

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 tomto složení:
Mgr. Marek Nerud, pracovník MěÚ Český Krumlov, od počátku roku 2003 předseda
Správní rady CPDM, o.p.s.
Dr. ing. Richard Tichý, CSc., vysokoškolský pedagog, předseda OS ICOS Český
Krumlov (členství zaniklo úmrtím-březen 2004)
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
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 (do března 2004), plný pracovní úvazek
Iva Sonnbergerová, vedoucí projektového pracoviště ICM, plný pracovní úvazek (od
října 2004)
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)
Mgr. Jan Látal, evropské programy mládeže, sociální programy NZDM Bouda
Dagmar Pekařová, ekonomika a účetní podklady CPDM, o.p.s.
Mgr. Irena Škrabalová, účetnictví CPDM, o.p.s.
Jan Čepelák, správa počítačové sítě, elektronické informace, správa internetových
stránek
Mgr. Marie Kyselová, externí vyučující jazykové školy
Mgr. Jaromíra Stropková, externí vyučující jazykové školy
Ing. Jana Orlovičová, externí vyučující jazykové školy
Jana Kovandová, externí vyučující jazykové školy (do dubna 2004)
Marie Bürgerová, uklízečka (do dubna 2004)
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Dobrovolní spolupracovníci
Bohumil Kofroň, projektové pracoviště ICM Český Krumlov
Jana Peňáková, projektové pracoviště ICM Český Krumlov, studentka SZŠaSOU
Český Krumlov
Jan Štifter, projektové pracoviště ICM, Rádio ICM, student ZŠ T.G.M. ČK
Martina Tůmová, projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov
Artur Magrot, projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov, student SUPŠ
ČK
Jiří Kubík, projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov

Financování obsahové činnosti CPDM, o.p.s.
Financování činnosti Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov je
postaveno na maximálně možném zajišťování a využívání externích finančních
grantových a projektových zdrojů, tj. na finančních prostředcích, které pocházejí
ze zdrojů mimo rozpočet Města Český Krumlov.
Část finančních prostředků na činnost CPDM, o.p.s. poskytuje Město Český Krumlov,
další část pak tvořily vlastní výkony organizace.
Systémový projektový fundraising
Základem pro úspěšné udržení a rozvoj stabilních projektových pracovišť CPDM,
o.p.s. a podmínkou realizace dílčích projektů v běžném roce je systémové
projektové grantování.
Projektový fundraising je v CPDM, o.p.s. týmovou záležitostí a pod supervizí
ředitele společnosti se na něm podílejí v rámci svých úkolů všichni vedoucí
jednotlivých pracovišť CPDM, o.p.s.. V některých případech se na přípravě projektů
podílejí také členové správní rady.
CPDM, o.p.s. Český Krumlov vstupuje do projektových grantových řízení buďto
samostatně a nebo v kooperaci s dalšími neziskovými subjekty a to podle
charakteru a podmínek vypisovaných projektových grantů.
Základem
grantové úspěšnosti
běžného roku jsou z velké části projekty
připravované v podzimní části roku předchozího. Pro rok 2004 to bylo především
období od srpna do listopadu 2003 a další období první poloviny roku 2004.
V případech státních investičních grantů jsou projekty připravovány i s dvouletým
předstihem. Základní projektové grantové žádosti pro rok 2005 byly připravovány od
srpna 2004.
Pro CPDM, o.p.s. byla v oblasti přípravy společných projektů kooperace především
s OS ICOS Český Krumlov, s AICM ČR a Informačními centry pro mládež
z Jihočeského kraje (Tábor, České Budějovice).
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Přehled externích grantových prostředků získaných CPDM, o.p.s. v letech 1997-2004
Přehled grantových neinvestiční prostředků získaných CPDM, o.p.s. v období 1997 až
2004
(externí grantové zdroje mimo rozpočet Města Český Krumlov)
Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Celkem

Částka (Kč)
364,378.88Kč
574,404.10Kč
727,964.60Kč
404,807.50Kč
637,923.00Kč
846,132.00Kč
679,449.40Kč
985,093.00Kč
5,220,152.48Kč
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CPDM, o.p.s. Český Krumlov –základní programové schéma 2004

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

K-centrum
Streetrwork
Protidrogová poradna

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

Evropské informace
pro mládež
Tisk informační
brožury a
multimediální CD
ROM

Evropské projekty
mládeže
Searching for Identity

Hudba bez hranic
Terciální prevence
Umění bez hranic
Protidrogová
poradna U Boudy

Svět očima dětí

Rádio ICM

Ostatní
projekty a činnosti

(Sochy a děti, Výtvarný
podzim v Boudě, Svět
očima dětí)

Streetwork –
Harm reduction
Streetwork sociální

Dětská Porta –
Krumlovský medvěd
(spol. s DDM)

Jazykové vzdělávání

Barevné vánoce
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Programové aktivity CPDM, o.p.s. v roce 2004
I.Informační a poradenské služby
Poskytováním informací a souvisejícím poradenstvím v oblasti mládeže a dětí se
zabývá projektové pracoviště CPDM, o.p.s., kterým je

ICM - Informační centrum pro mládež Český Krumlov

ICM Český Krumlov

Zakládající člen AICM ČR

Základní charakteristika pracoviště
ICM je informačně poradenské pracoviště docházkového typu, které bylo oficiálně
otevřeno v únoru 1998. 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, kterými jsou:
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)
aktivním členem sítě AICM ČR (Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR) a v rámci
jihočeského kraje velmi úzce spolupracuje s ICM České Budějovice (S.D.M.
Č.Budějovice) a ICM Tábor (OS ICM Tábor).

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.
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Speciální informační projekty
Informace o některých vybraných tématech jsou prezentovány také
souvislejšími dlouhodobými projekty, projekty tištěných a dalších informací
a)Projekt „Evropské informace pro mládež“
V roce 2004 se ICM Český Krumlov podílelo na realizaci síťového projektu AICM
ČR "Evropské informace pro mládež" (září až prosinec 2004)
Cílem tohoto projektu bylo informovat mládež a další cílovou veřejnost o
možnostech, které nabízí program EU pro podporu neformálního vzdělávání a
kultury MLÁDEŽ a další podobně cílené programy EU.
Hlavní realizační formou bylo organizování informačních seminářů:na toto téma
především pro mládež středoškolského věku. Těchto seminářů se v období záříprosinec 2004 zúčastnilo přes 200 mládežníků.
Tento projekt pokračuje v období leden až červen 2005..
Projekt byl finančně podpořen AICM ČR z prostředků programu EU Mládež a
MŠMT ČR.

b)Informační tištěná brožura a interaktivní CD ROM CPDM, o.p.s.
V období leden až květen 2004 ICM Český Krumlov připravilo, vydalo a
distribuovalo speciální informační tisk (brožura „Aktivity a služby pro děti a
mládež v regionu Český Krumlov“), jehož cílem bylo informovat cílové skupiny o
činnosti a programech CPDM, o.p.s. a organizacích sídlících v budově Špičák
Č.Krumlov. Součástí tisku byl také adresář organizací a pracovišť, jejichž činnost
má dosah na cílové skupiny „dětí, mládeže a rodiny“.
Na tento tisk pak volně navazovalo vydání interaktivního a multimediálního
informačních CD - ROMu o činnosti a projektech CPDM, o.p.s. Český Krumlov.
Výše uvedené informační výstupy byly realizovány za podpory ICOS-Informačního
centra neziskového sektoru Český Krumlov v rámci projektu „Komunitní projektové
centrum Český Krumlov“.

Titulní strana informační brožury CPDM,
o.p.s.

Booklet informačního CD ROMU CPDM, o.p.s.
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c)Rádio ICM
Od března 2004 byly zahájeny aktivity v oblasti rádiové tvorby a komunikace.
Prostřednictvím českokrumlovského volného uměleckého sdružení „Slavnosti
volné tvorby“ jsme navázali kontakty s hornorakouskými nezávislými rozhlasovými
stanicemi FRO Linec, Rádio Freistadt, Rádio gymnázia Freistadt a volnočasovým
klubem mládež Kuba v Linci. Rozběhly se první aktivity v tvorbě rozhlasových
příspěvků, které byly následně vysílány lineckým rádiem FRO. Zároveň jsme
uskutečňovali zásadní kroky pro zahájení rádiového vysílání mládežnického rádia
v roce 2005.

Podpora zaměstnanosti a profesní orientace
Informační centrum pro mládež v roce 2004 pokračovalo v aktivitách zaměřených
na podporou zaměstnanosti mladých lidí.
ICM Český Krumlov shromažďovalo a nabízelo mladým lidem.
• kontakty na příležitostné brigády a zaměstnání
• klientům, kteří jsou řádně vedeni na Úřadu práce poskytovalo zdarma
přístup na internet především pro hledání svého nového zaměstnání
• profesní diagnostiku pro volbu povolání COMDI
Projektové pracoviště ICM Český Krumlov zpřístupnilo v září 2004 službu pro mládežníky (žáky
posledních ročníků ZŠ a studenty posledních ročníků SŠ), kterou je pomoc při profesní orientaci
pro volbu studia a povolání formou elektronické profesní diagnostiky COMDI.
Je doplňkovou službou pro děti, mládež i některé další skupiny zájemců, která se vztahuje k
informační oblasti vzdělávání.
Jejím cílem je poskytnout zájemcům komplexnější osobní informace směrem k profesní orientaci
jednotlivce při volbě studia či zaměření kvalifikace ad.

Kooperační programové a projektové aktivity ICM Český Krumlov s AICM ČR
V rámci svého členství v AICM ČR a úzké spolupráce ICM v Jihočeském kraji
Se ICM Český Krumlov v rámci svých členských povinností podílelo na přípravách
a realizaci některých centrálních aktivit AICM ČR. Jednalo se především o aktivní
podíl na realizaci:
a)informační expozice na veletrhu pomaturitního a dalšího vzdělávání
„Gaudeamus“ (říjen 2004, Brno)
b)informační expozice na školském veletrhu „Vzdělání a řemeslo“ (říjen 2004,
České Budějovice).
AICM ČR byla v roce 2004 příjemcem státního investičního grantu MŠMT ČR,
jehož prostřednictvím bylo pro potřeby CPDM, o.p.s./ICM
zajištěno nové
technické – notebook a dataprojektor.

10

Provoz internetové sítě v budově Špičák 114
CPDM, o.p.s. (pracoviště ICM) poskytuje svým dalším projektovým pracovištím a
dalším subjektům sídlícím v budově Špičák 114 připojení do sítě Internet a tuto síť
spravuje.

Základní statistika poskytování informací v roce 2004

Způsob poskytování informací
Informace a související poradenství (osobní návštěvy klientů v ICM)
Telefonické, e-mailové, faxové a poštovní informace
Informace prostřednictvím webu icmck.cz (návštěvnost webu)
Projekt Evropské informace pro mládež (semináře)
Účastníci informačních služeb celkem

Veřejné internetové terminály ICM

Pracoviště ICM
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Počet
3700
1900
7000
200
12800

II.Protidrogová prevence
Projektové pracoviště K-centrum
Streetwork pro města Český Krumlov
Protidrogová poradna U Boudy

Úvodem
Rok 2004 se zdál s pohledu realizátora přelomový. Jednak došlo k přeformulování
definice zařízení a rozšíření realizačního týmu. Důvěra v realizátory se projevila
tím, že tento projekt i přes „menší“ efektivitu byl finančně podpořen. Ono
zaklínadlo „efektivní“ je jen „slupka“ k něčemu, co lze zatím asi jen těžce uchopit a
hlavně s tím pracovat. Existují připravené definice minimálních standardů
poskytovaných služeb, ale zatím jen na papíře. Pro všechny bude samosebou jen
dobře, až budou definitivně schváleny a služby budou dle těchto kritérií
transparentně hodnoceny. Odpadne totiž jedna velká starost, a to otázka
realizátora, „jak je projekt hodnocen, dle jakých proměnných, kdo hodnotí
projekt“…… a mohli bychom pokračovat dále. Věříme pevně, že toto s sebou
ponese i víceleté projektování, ne pouze na rok a dost. Ubude tím jedna velká
starost pro všechny zaměstnance, „jak asi dopadnu letos“, a „jak zaplatím nájem
v lednu…?.“
Doufáme také, že nás veřejnost začne brát vážně a nejen jako partičku nadšenců,
kteří si dělají něco na vlastním písečku, přijme naši práci a pokusí se jí
neodsuzovat. Jsme tu totiž pro všechny, protože každý z nás se může někdy
dostat do problémů.
Praktická realizace projektu v roce 2004
Projekt i nadále pokračoval v realizaci primární, sekundární a terciární prevence
ve městě a regionu Český Krumlov. Pracovní doba se ustálila na tři dny v týdnu,
kdy streetworkeři pracují v terénu (na ulici). Zdařilo se taktéž udržet poradenskou
službu protidrogové poradny „ U BOUDY“.
V listopadu jsme rozšířili náš tým o dalšího zaměstnance - další krok směrem
přizpůsobení našich služeb klientele, v tomto případě do města Český Krumlov.
Je velmi potěšitelná spolupráce na místní úrovni zejména se Střediskem výchovné
péče „Spirála“, kde se problémy s výchovou a chováním mládeže těsně prolínají
s drogovou problematikou a obráceně.
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Výsledky za rok 2004 v číslech
Přehledová tabulka s ohledem na historii trvání projektu
Tabulka pro výměnu injekčního materiálu
Výměna
inj. mat.

Nárůst /
pokles

ROK

Vydáno
celkem
Sebrán
o
celkem
návrat
nost

Nárůst /
pokles

Nárůst /
pokles

2001

2002

%

2003

%

102

62

↓ 39,3%

141

121

47

↓ 62,2%

134

185 %

118,6%

75,8%

↓ 63,9%

95%

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

127 %

2004

%

821

 582 %

737

 550 %
89,7 %

Interpretace
Z těchto čísel se může zdát, že na nízkoprahovou službu je zde stále málo
kontaktů
a vyměněného injekčního materiálu, oproti jiným zařízením. V přepočtu na počet
obyvatel, velikost okresu a počtu úvazků, jsme na tom poměrně dobře. Dle těchto
kritérií jsme na srovnatelné úrovni většiny zařízení v ČR.
Kritické zhodnocení rozvoje programu, dosažení cílů
Program se daří pomalu rozvíjet do podoby agentury poskytující komplexní
protidrogové služby na úrovni okresu Český Krumlov. Jsme trochu tlačeni časem,
ale i toto se daří zvládat vzhledem mírnému navýšení úvazků.
Lokalita Kaplice:
Zde došlo ke stabilizaci kontaktů streetworku (hlavně v druhé polovině
roku), vzrostl počet klientů, kteří alespoň jednou využili služeb streetworku.
Podařilo se nám nakontaktovat některé poskytovatele sexuálních služeb,
sice jen jednorázově, ale i toto vidíme jako úspěch. Dále se daří utužovat
dobré partnerské vztahy s Městským úřadem Kaplice.
Lokalita Český Krumlov:
Oslovování klientů stále není takové, jaké bychom si přáli. To je dáno
především hodinami, kdy je možné je oslovovat a nabízet služby
streetworku. Cílová klientela se schází především v pozdních nočních
hodinách, kdy streetworkeři zatím nejsou schopni být pravidelně v tento čas
v této lokalitě
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Aktivity zaměřené na základní a střední školy
(besedy realizované pracovníky projektu)
Typ školy

MŠ

Typ programu

Počet škol

Počet
Počet vyučovacích.
oslovených osob
hodin (45 min)

----------Jednorázové
besedy
Jednorázové
besedy
Jednorázové
besedy

ZŠ
SŠ a SOU
VŠ

Celkem

…

9

521

19

2

197

16

11

718

35

Aktivity prevence užívání drog se skupinami dospělých
(pedagogové, policisté, další odborníci, veřejnost)
Skupina

Rodiče
Pedagogové
Policisté
Zaměstnanci MěÚ

Celkem

Typ programu
Jednorázová
beseda
Jednorázová
beseda
seminář

Počet oslovených

Počet vyuč. hodin

10

2

10

2

0

0

Osvětová beseda

7

1

…

27

5

Interpretace
Zde musíme zdůraznit, že tato část projektu je přímo vázána na poptávku škol a
školských zařízení popř. jiných subjektů na zorganizování besedy či setkání
s pracovníky projektu. Naše aktivita je pouze součástí komplexních preventivních
aktivit. Bohužel, zatím více méně tvoří nosnou kostru většiny preventivních aktivit
zmiňovaných subjektů v regionu Český Krumlov.
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
- z toho mužů
- z toho se základní drogou heroin
- z toho se základní drogou pervitin
- z toho se základní drogou kanabinoidy
- z toho se základní drogou extáze
- z toho se základní drogou těkavé látky
- z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby
Průměrný věk klienta
2)
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu
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71
27
29
0
26
13
0
0
6
22,4 let
27

Počet kontaktů celkem
-z toho s uživateli drog
Počet prvních kontaktů
- z toho s uživateli drog
- z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby
Počet výměn – výkonů ve výměnném programu
Počet vydaných injekčních jehel

267
228
43
25
0
83
821

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.
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.

Shrnutí
Projekt se rozvíjel dle cílů, které jsme si vytyčili na začátku roku 2004. To
znamená zejména v udržení služby v nezměněných podobách a oslovování
klientely, která doposud nebyla v kontaktu s žádnou službou podobného zaměření
a využívala nanejvýše místních lékáren či si pro službu dojížděla do jiných měst.
Dále se daří spolupráce se státním aparátem v podobě přímé spolupráce se
sociálními odbory jak ve městě Český Krumlov tak Kaplice.
Jako stěžejní moment vidíme v otevření nízkoprahového centra pro mládež „
BOUDA“ , které je dalším projektovým pracovištěm CPDM, o.p.s. a nachází se
v areálu Špičák 114.
Současné nabízené služby jsou
- 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
uživatele
- 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
pro školy a školská zařízení a pro širokou veřejnost včetně spolupracujících
odborníků
- 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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III.Volnočasové a nízkoprahové aktivity
Projektové pracoviště „BOUDA“
Mládežnický nízkoprahový volnočasový klub
(NZDM)

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.
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
Aktivity klubu v roce 2004
Činnost nízkoprahového klubu pro děti a mládež BOUDA (NZDM Bouda)
realizována ve dvou základních prostorách klubu - v části určené pro relativně
řízenou činnost mládeže, popř. dětí (programový prostor pro konkrétněji časově
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určenou činnost) a v části určené pro neformální a obsahově předem neurčenou
činnost (prostor pro neformální setkávání mladých lidí bez předem určeného
programu a časového rámce).Druhý prostor nebyl v roce 2004 ještě plně funkční.
1.Pravidelná otevřená činnost NZDM BOUDA
V roce 2004 byl 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).
a)Činnost stabilnějších mládežnických skupinek a kolektivů
V rámci aktivit, které lze považovat za pravidelné (resp. pravidelnější) se scházejí
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 (vždy
však pod supervizí „z povzdálí“) aktivity především hudební (rocková, folková,
popř. další alternativní hudba-hudební skupiny), divadelní (mládežnická divadla),
taneční, výtvarná a další.
K těmto činnostem využívá klub BOUDA celkem 14 původně neformálních
skupinek mladých lidí. Týdně to přestavuje kolem 120 až 150 mladých lidí, kteří se
pravidelně mohou scházet a využívat odborné a materiálně technického zázemí
klubu pro společensky pozitivní činnost.

Nízkoprahový klub Bouda
Část mladé rómské kapely „Romane Cave“

Nízkoprahový klub Bouda
Jeden z hudebních koncertů

b)Otevřený klubový prostor
Pro potřeby otevřené a volné činnosti NZDM BOUDA byla v roce 2004 dostavěna
druhá část programového prostoru, která je určena pro vyloženě neformální
setkávání volně příchozích mladých lidí a prvotní kontakt. Provozně však tato část,
vzhledem k pozdní kolaudaci stavby a určitému finančnímu nedostatku na
materiální vybavení, nebyla otevřena zcela plnému obsahovému záměru klubu.
Byla využívána především k realizaci akcí nepravidelných.
Předpokládáme, že otevřený klubový prostor začneme denně a pravidelně
používat od poloviny roku 2005
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2.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“, pravidelné výstavy mladých výtvarníků, kloncery mladých kapel
ad.) organizovalo CPDM, o.p.s. prostřednictvím mládežnického klubu Bouda
tříměsíční výtvarný projekt s názvem „Svět očima dětí“, který obsahoval tři hlavní
části (podprojekty): „Sochy a děti“ (září 2004), „Výtvarný podzim v Boudě“
(říjen 2004) a národní soutěž výtvarných děl dětí a mládeže „Svět očima dětí“
(září až listopad 2004).
V rámci projektu „Svět očima dětí“ proběhly v Českém Krumlově dvě besedy se
zpěvačkou a herečkou Hankou Křížkovou
Na podpoře projektu se podíleli významní partneři: Cinestar, s.r.o. Praha a Czech
Ice Company, producent pohádkového muzikálu na ledě Mrazík.

Výtvarný projekt „Svět očima dětí“
Podprojekt „Děti a sochy“

Výtvarný projekt „Svět očima dětí“
Podprojekt „Výtvarný podzim v Boudě“

Výtvarný projekt „Svět očima dětí“
V odborné porotě zasedla také zpěvačka a
herečka Hanka Křížková

Výtvarný projekt „Svět očima dětí“
Předseda odborné poroty akademický sochař
Petr Fidrich předává jednu z cen
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Speciálním projektem pak byl integrační hudebně výtvarný projekt „Barevné
Vánoce“ (listopad až prosinec 2004).
Projekt se skládal ze tří částí: cyklu výroby a hry na netradiční a alternativní
hudební nástroje, výtvarné dílny a hudebního koncertu
Realizace tohoto projektu byla podpořena finančními prostředky Jihočeského
kraje.

Projekt „Barevné Vánoce“
Výroba „didgeridoo“

Projekt „Barevné Vánoce“
Výtvarná dílna

Přehled nepravidelných akcí klubu Bouda v roce 2004 (tabulka)
Nepravidelné aktivity v mládežnickém klubu Bouda v roce 2004

Měsíc
Leden

Akce – projekt
Výstava obrazů-D. Decarli a D.Pingitzer
Techno party začínajících discjockejů
Únor
Hudební koncert "Zesilovač pro Boudu"
Klub filmové historie
Březen
Hudební dílna
Klub filmové historie
Duben
Divadelní představení "Smutný muž"
Klub filmové historie
Květen
Beseda o Antarktidě-polárník p. Pavlíček
Hudební koncert - Duo M.Rádl-K-Dvořák
Klub filmové historie
Představení výsledků EU projektu "Searching for Identity"
Červen
Benefiční koncert pro ZIN
Klub filmové historie
Červenec Představení výsledků EU projektu "Umění bez hranic"
Září
Výtvarný projekt "Sochy a děti"
Říjen
Výtvarný projekt "Výtvarný podzim v Boudě"
Kurz náhradní rodičovské péče
Listopad Výtvarný projekt "Svět očima dětí" a národní výtvarná soutěž
Techno party začínajících discjockejů
Hudební koncert v rámci projektu "Slavnosti volné tvorby"
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Počet
účastníků
200
25
80
40
80
30
50
40
60
50
40
80
100
40
90
250
400
50
1200
30
60

Filmový projekt "Jeden svět"
Klub filmové historie
Prosinec Klub filmové historie
Výtvarně hudební projekt "Barevné vánoce"
Vánoční akce "Moji kamrádi romové a svět kolem nás
Počet účastníků nepravidelných akcí v klubu Bouda

40
50
30
80
40
3235

d)Sociální poradenství a pomoc v krizi
Vedle vytváření prostoru pro vhodné trávení volného času mladých lidí se NZDM
BOUDA zabývá také sociálním poradenstvím a pomoci v řešení kritických situací
v životě mladých lidí a rozvojem dobrovolnické práce ve prospěch klubu a širší
komunity.
V podstatě všichni účastníci současných pravidelných činnosti v NZDM Bouda
využívají průběžně možností sociálního poradenství a pomoci v této oblasti.

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.
V roce 2004 jsme uskutečnili dva evropské projekty samostatně a na jednom
projektu jsme se významně podíleli.
a)Projekt „Hudba bez hranic“ – část TRIMIXX
Poslední část hudebního projektu
rakouské, německé a české mládeže
navazoval na společné aktivity z let 2002 a 2003. Předmětem této části projektu
bylo nahrávání společného hudebního „cédéčka“. Projekt vyvrcholil v březnu 2004
křtem vydaného hudebního nosiče a velkým koncertem pro veřejnost
v dolnobavorském partnerském městě Straubingu.
Této části projektu se zúčastnilo v rámci tří víkendů celkem 35 účastníků, z toho
10 českých mládežníků.

Evropský projekt mládeže „Hudba bez hranic“
Logo projektu

Evropský projekt mládeže „Hudba bez hranic“
Booklet originálního hudebního „cédéčka“
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b)Projekt „Searching for Identity“
Mezinárodni multilaterální výměnný projekt mládeže byl uskutečněn v Českém
Krumlově v prvních deseti dnech května 2004. Jeho hlavním organizátorem bylo
partnerské OS ICM Tábor. CPDM, o.p.s. se na projektu podílelo organizačně.
Projekt byl zaměřen na hledání společných evropských kořenů.
Zúčastnilo se jej 45 účastníků (ve věku 17 – 26 let, z toho 5 českých) z Bulharska,
Rumunska, Španělska, Itálie, Velké Británie a České republiky.

Logo projektu Searching for Identity

Prezentace projektu v klubu Bouda

c)Projekt „Umění bez hranic“
Projekt navazoval na vzájemnou spolupráci CPDM, o.p.s. s partnery z Německa
(Straubing), Rakouska (Wels) z let 2002 („Evropský most mládeže“) a 2002/2004
(„Hudba bez hranic“). K účasti na tomto projektu byli pozváni ještě mládežníci
z Polska. Tento čtyřstranný projekt se uskutečnil v závěru měsíce července 2004
v Českém Krumlově a zúčastnilo se jej 33 mládežníků z výše uvedených zemí (z
toho 13 českých).
Programově byl projekt zaměřen na netradiční a alternativní výtvarné techniky,
prostorovou exteriérovou výtvarnou tvorbu, hudbu ad.
Součástí projektu byl také hudební koncert, na kterém vystoupily kapely „Nána a
Eklhaft“ (Bouda ČK), „Slim and Blueberry Band“ (CK) a americká kapela „Beggars
Fortune“. Tento koncert velmi přispěl k propojení projektu směrem do místní
komunity a zaujal také skladbou vystupujících kapel.
Projekt „Umění bez hranic“ byl vybrán jako příkladový pro tvorbu informačněpropagačního filmu České národní agentury programu EU Mládež a to lze
považovat za prestižní úspěch.

Venkovní instalace výtvarného díla

Skupinová performance v centru Českého
Krumlova
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2.Dětská Porta – Krumlovský medvěd
Je již 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 a Krajskou
radou Pionýra mezi spolupořadatele.
V roce 2004 se tato soutěžní přehlídka uskutečnila již po osmé. Patronem tohoto
ročníku byla českobudějoviská folková kapela Nezmaři.
Vítězové většiny soutěžních kategorií postupovali do národního finále soutěže
Dětská Porta, které se uskutečnilo v lednu 2005 v Praze.
Projektu se zúčastnilo téměř 60 soutěžících dětí a mládežníků. Finálový večer
shlédlo téměř 200 diváků.
3.Den dětí v Českém Krumlově
CPDM, o.p.s. se podílelo tradičně také na této aktivitě DDM Český Krumlov, kde
pracovníci a dobrovolníci CPDM, o.p.s zajišťovali vybraná programová stanoviště.
4.Projekt „Proměny a dialogy“
V roce 2004 nebyla z organizačních důvodů realizována plánovaná podzimní
semminární setkání mládeže s výynamnými osobnostmi české klutury, vědy,
filosofie a politiky.
V rámci tohoto dluhodobého projektu se však podařilo tiskem vydat výběr
z textových přepisů zvukových záznamů seminárního tohoto seminárního cyklu.

V.Ostatní činnosti
1.Programy jazykového vzdělávávní
Programy jazykového vzdělávání jsou vedlješí činností CPDM, o.p.s. od roku
1997.
V roce 2004 byly vyučovány dva jazyky (AJ, NJ) v šesti kurzech, kterých se
účastnilo kolem 50 frekventantů.
2.Informační a vzdělávací aktvity pro dospělé
CPDM, o.p.s. zrealizovalo na základě žádostí některých partnerů informačně
vzdělávácí akce na téma „práce s mládeží“ pro zahraniční studijní a zkušenostní
projekty realizované v ČR:
a)Skupinu pracvníků s mládeží a NNO z Ukrajiny (ca 35 účastníků semináře)
b)Skupiny pracovníků v oblasti prevence negatvních jevů z Ruské federace (ca 30
účastníků)
c)Skupinu evropského projektu vzdělávávní středoškolských pedagogů (ca 30
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
iniciovalo započetí procesu komunitního plánování v sociální oblasti ve městě
Český Krumlov (iniciace, podíl na zpracování projektového grantu atd.)
Zaměstnanci CPDM, o.p.s. se na tvorbě plánu podílejí prostřednictvím práce
v jednotlivýxch plánovcích skupinách.
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4.Správa objektu Špičák 114
V prvních třech měsících roku 2004, před předáním správy objektu Městu Český
Krumlov, dokončovalo CPDM, o.p.s. tuto správcovskou činnost (běžný chod
nemovitosti, drobné opravy a údržba, zajišťování úklidu společných prostor atd.).
5.Vzdělávání pracovníků a spolupracovníků CPDM, o.p.s.
Všechna projektová pracoviště mají obecnou vizi (plán) dalšího vzdělávání.
Možnosti vzdělávání jsou však limitovány finančními prostředky.
Nejlépe zajištěný a také realizovaný systém vzdělávání má pracoviště K-centrum
(Streetwork a Poradna u Boudy), které musí naplňovat také tímto způsobem
základní standardy v poskytování služeb
Finanční prostředky na vzdělávání stretworkwerů jsou pláínovány v jednotlivých
grantových projektech a finanční prostředky z grantů na tuto oblast pro toto
pracoviště bez problémů získáváme.
Neuspokojivá situace je u ostatních pracovišť - ICM, NZDM Bouda, vedení
CPDM,o.p.s., kdy grantové prostředky a další příspěvky (včetně příspěvků Města
Český Krumlov) stačí pouze na část osobních a základních nákladů provzoních.
Přesto se nám podařilo zajišťovat dílčí školení a vzdělávání pro pracoviště ICM a
NZDM Bouda
Vedoucí NZDM Bouda Ladislav Michalík se zúčastnil:
a)dotovaného školícího cyklu (4 víkendy) zaměřeného na oblast práce s dětmi a
mládeží v nízkoprahových klubech (NROS - program Gabriel, realizace
Preventivní centrum Blansko)
b)jednodenního školení k PR pro NNO (České Budějovice)
c)Dvoudenního školení se změřením na sociální a právní minimum parcovníka
NNO (Poadné ruce, Brno)
d)Čtyřdenního školení zaměřeného na fundraising a psaní grantových projektů
(AICM ČR)
Dobrovolný spolupracovník pracoviště ICM Bohumil Kofroň se zúčastnil týdenní
stáže ve francouzských informačních centrech pro mládež v Paříži.
Další vzdělávací aktivity nemohly být z finančních důvodů realizovány.
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CPDM, o.p.s. 2004 - Přehled aktivit a počet jejich uživatelů
Pracoviště a projekty (vlastní aktivity s garancí CPDM, o.p.s.)
ICM Český Krumlov - celoroční informační a poradenská činnost
ICM Český Krumlov - návštěvnost webových
stránek
ICM Český Krumlov - projekt "Evropské informace pro mládež
ICM ČK - Informační tištěná brožura
ICM ČK - Informační interaktivní CD ROM CPDM, o.p.s.
K-centrum ČK - výměna injekčního materiálu (výdej / sběr)
K-centrum ČK - besedy a vzdělávací semináře
K-centrum ČK - terénní program (počet klientů / počet kontaktů)
NZDM Klub Bouda (nepravidelné a jednorázové aktivity)
NZDM Klub Bouda (pravidelné aktivity-týdně)
Besedy se zpěvačkou Hankou Křížkovou
Evropský projekt mládeže Hudba bez hranic-část Trimixx
Evropský projekt mládeže - Umění bez hranic
Evropský projekt mládeže - Umění bez hranic-koncert
Projekt "Dialogy a proměny" -tištěný výběr ze seminářů
Informační semináře pro dospělé (zahraniční účastníci)
Jazykové vzdělávání
Uživatelů projektů a služeb celkem (bez údajů označených*)
Projekty - kooperační (s organizačním podílem CPDM, o.p.s.)
Projekt "Dětská Porta" (hlavní organizátor DDM
ČK)
Den dětí v ČK (hlavní organizátor DDM ČK)
Expozice ICM ČR na výstavě Vzdělání a řemeslo ČB (AICM ČR)
Evropský projekt mládeže „Searching for Identity“
(IS ICM Tábor)
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Kategorie
osoba

Počet
5600

návštěvník
osoba
počet ks
počet ks
počet ks
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
počet ks
osoba
osoba
Kategorie

7000
200
800*
250*
821 / 737*
745
71 / 267
3235
150
90
35
33
150
500*
95
50
17721
Počet

osoba
osoba
osoba

260
500
3200

osoba

45

Nejvýznamnější organizace, se kterými CPDM, o.p.s.
spolupracovalo v roce 2004

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
NROS Nadace rozvoje občanské společnosti Praha
AICM ČR Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro
mládež
ICEU Informační centrum EU při delegaci EK v ČR Praha
Česká národní agentura programu EU„Mládež“
Krajský úřad – Jihočeský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky
Město Wels (Rakousko)
Město Straubing (Německo)
OS Generacija NIC, Szczecin (Polsko)
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Finanční zpráva

Způsob financování činnosti
Financování obsahových činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2004 bylo (stejně jako v letech
předchozích
a jak je u nestátních neziskových organizací obvyklé a nutné) realizováno
vícezdrojovým způsobem.

Struktura finančních zdrojů
Zdrojem příjmů CPDM, o.p.s. byly: příspěvky na činnost od města Český Krumlov,
finanční
grantové prostředky od ústředních státních orgánů, finanční grantové prostředky
Jihočeského kraje, finanční grantové prostředky Evropské unie,
Finanční příspěvky jiných právnických a fyzických osob, finanční prostředky z vlastních výkonů a
ostatních výnosů CPDM, o.p.s. (finanční prostředky z vlastních výkonů a ostatní výnosy byly

tvořeny příjmy z poskytování služeb včetně výkonů realizovaných v rámci kooperačních
grantů, příjmy ze zajišťování správy objektu Špičák a bankovními úroky)

Přehled externích grantových zdrojů získaných CPDM, o.p.s. v roce 2004
v konkrétních číslech
Uvedená tabulka přehledně ukazuje finanční zdroje získané pro jednotlivá projektová
pracoviště CPDM, o.p.s. a další jednotlivé projekty v roce 2004 v členění: projektové
pracoviště (projekt) / název zdroje / získaná finanční částka.

Přehled externích grantových zdrojů získaných CPDM, o.p.s. pro rok 2004
Projektové pracoviště / projekt / akce
Projektové pracoviště ICM
Projektové pracoviště ICM
Projektové pracoviště K-centrum
Projektové pracoviště K-centrum
Projektové pracoviště Bouda
Projektové pracoviště Bouda
Projekt Svět očima dětí
Projekt Svět očima dětí
Projekt Umění bez hranic

Externí grantový zdroj
MŠMT ČR
Jihočeský kraj
Úřad vlády-RVKPP
Jihočeský kraj
MPSV ČR
Jihočeský kraj
MŠMT ČR
Jihočeský kraj
EU Mládež

Celkem externí grantové zdroje v roce 2004
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Získaná částka (pro rok 2004)
145000
50000
250000
85000
80900
47600
90000
30000
206593

985093

Finanční prostředky poskytnuté pro činnost CPDM, o.p.s. v roce 2004 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 2004.

Finanční prostředky poskytnuté CPDM, o.p.s. z rozpočtu města Č.Krumlov - 2004
Projektové pracoviště / projekt / akce
Centrum-projektové řízení
ICM-Informační centrum pro mládež
K-centrum (Streetwork, Poradna U Boudy)
NZDM Bouda
Projekt Svět očima dětí
Projekt Streetvork

Zdroj
Provozní dotace
Provozní dotace
Provozní dotace
Provozní dotace
Příspěvek z fondu RM
Program prevence ČK

Poskytnutá částka (2004)
136400
204600
119761.5
221238.5
29740
64465

Celkem finanční prostředky města Č. Krumlov v roce 2004

776205

Finanční zdroje CPDM, o.p.s. – struktura
Strukturu finančních zdrojů CPDM, o.p.s. v roce 2004 ukazuje následující graf.

Finanční zdroje CPDM, o.p.s. v roce 2004i

Granty a příspěvky (externí
zdroje) - 47%

Obce regionu ČK (K-centrum)
-(2%

Vlastní výkony CPDM, o.p.s., 14%

Město Český Krumlov
(příspěvky a granty), - 37%
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Město Český Krumlov (příspěvky a granty)
Granty a příspěvky (externí zdroje)
Obce regionu ČK (K-centrum)
Vlastní výkony CPDM, o.p.s.

Finanční prostředky vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s.
Náklady vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2004 (tj. náklady na řízení společnosti,
správní a administrativní úkony, přípravu projektů ad.) činily částku 139.672,25,- Kč, což činí 6,3 %
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.)
Stav rezervních finančních fondů CPDM, o.p.s.
Stav rezervního fondu CPDM, o.p.s. k 1.1.2003 činil částku ve výši 137.621,74 Kč
Po schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky za rok 2003 a rozhodnutí SR o úhradě celkové účetní
ztráty za rok 2003 ve výši 54.916,86 Kč činí výše rezervního fondu CPDM, o.p.s. k 1.1.2005 částku ve
výši 82.704,88 Kč.

Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. za rok 2004
CPDM, o.p.s. dle účetních uzávěrek vykázalo za rok 2004 celkovou ztrátu hospodaření ve výši
122.049,60 Kč.
Zásadní důvody vykazované účetní ztráty jsou následující:
1. CPDM, o.p.s. v roce 2004 realizovalo evropský projekt Umění bez hranic, na který získalo grant
z programu EU Mládež. Zálohová platba činila částku ve výší 206.593,- Kč. Konečná očekávaná
doplatková částka činí zhruba 63.000,- Kč a CPDM, o.p.s. by ji mělo obdržet do konce června 2005.
Tato částka bude součástí rezervního fondu pro další období.
2.CPDM, o.p.s. získalo v roce 2004 od Jihočeského kraje dva granty na podporu nízkoprahových e
preventivních aktivit:
a)Grant pro projekt NZDM Bouda ve výši 119.000,- Kč
b)Grant pro projekt Streetwork a Poradna U Boudy ve výši 125.000,- Kč
Oba granty byly určeny pro časové realizační období červen 2004 až březen 2005.
Pro oba projekty jsme obdrželi základní zálohy (NZDM Bouda – 47.600,- Kč, Streetwork – 50.000,Kč).
Vyúčtování projektů proběhlo měsíci dubnu 2005 a do konce června 2005 jsou očekávány doplatky
grantu pro tyto projekty v celkové výši 146.400,- Kč. S těmito finančními prostředky počítá CPDM,
o.p.s. pro rozpočet obou projektů v roce 2005.
Závěr
1.Finanční prostředky doplatku grantu evropského projektu mládeže Umění bez hranic ve výši
63.000,- Kč se stanou součástí rezervního fondu společnosti do dalšího období.
2.Finanční prostředky ve výši 146.400,- Kč plynoucí z vyúčtování grantů Jihočeského kraje (NZDM
Bouda a Streetwork) budou využity jako součást rozpočtu těchto pracovišť pro rok 2005.
3.Vypořádání ztráty plynoucí z hlavních činností CPDM, o.p.s. ve výši 74.677,12 Kč
bude předložena dle dotační smlouvy uzavřené mezi zakladatelem společnosti a společností
k finančnímu vypořádání v roce 2005.
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Strukturovaný přehled příjmů a nákladů v roce 2004

Strukturovaný přehled příjmů a nákladů CPDM, o.p.s. v roce 2004
Uváděno v Kč
NÁKLADY :
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky
CELKEM

Centrum 01

ICM 02

K-centrum
03

Bouda 04

Správa 05

Jaz. Škola
06

Most(EU) 08 CELKEM

2,267.00Kč 11,068.50Kč 77,399.50Kč 112,139.90Kč 1,250.50Kč
559.00Kč 17,402.50Kč
40,804.95Kč 318,211.75Kč 136,059.80Kč 99,428.20Kč 3,772.00Kč 18,678.00Kč 220,665.24Kč
85,046.41Kč 183,376.57Kč 372,693.18Kč 382,541.44Kč 20,200.00Kč 40,760.40Kč 39,000.00Kč
11,553.89Kč
2,850.45Kč
2,850.45Kč
5,422.45Kč
0.00Kč
0.00Kč
3,770.34Kč
0.00Kč
1,222.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
1,500.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
0.00Kč

222,086.90Kč
837,619.94Kč
1,123,618.00Kč
26,447.58Kč
1,222.00Kč
1,500.00Kč

139,672.25Kč 518,229.27Kč 589,002.93Kč 599,531.99Kč 25,222.50Kč 59,997.40Kč 280,838.08Kč

2,212,494.42Kč

K-centrum
PŘÍJMY :
Centrum 01
ICM 02
03
Bouda 04
Správa 05 Jaz.škola 06 Most(EU) 08 CELKEM
Tržby za vlastní výkony
1,952.00Kč 123,325.50Kč
7,926.50Kč 47,513.50Kč 26,572.85Kč 80,100.00Kč
3,270.00Kč
290,660.35Kč
Ostatní výnosy
286.46Kč
0.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
286.46Kč
Příspěvek MěÚ ČK
136,400.00Kč 204,600.00Kč 119,761.50Kč 221,238.50Kč
0.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
682,000.00Kč
Granty
0.00Kč 145,000.00Kč 335,000.00Kč 248,500.00Kč
0.00Kč
0.00Kč 206,593.00Kč
935,093.00Kč
Jiné příspěvky
0.00Kč 50,000.00Kč 94,965.00Kč 33,940.00Kč
0.00Kč
0.00Kč
3,500.00Kč
182,405.00Kč
CELKEM
zisk ( - ztráta )

138,638.46Kč 522,925.50Kč 557,653.00Kč 551,192.00Kč 26,572.85Kč 80,100.00Kč 213,363.00Kč
-1,033.79Kč

4,696.23Kč -31,349.93Kč -48,339.99Kč
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1,350.35Kč 20,102.60Kč -67,478.08Kč

2,090,444.81Kč
-122,049.60Kč

