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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 spádového regionu, které pro mládež a dětí nebyly nebo nejsou ve
městě k dispozici, založené na principu jejich „trvalé udržitelnosti“
2.Zajišťovat projektovou činností (z titulu právní formy nestátní neziskové organizace,
která má nevětší 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) vytvořit 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 dětí, 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 a 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
V průběhu roku 2003 došlo k personálním změnám ve složení správní rady.
SR pracovala v tomto složení:
Mgr. Marek Nerud, pracovník MěÚ Český Krumlov, od počátku roku 2003
předseda Správní rady CPDM, o.p.s.
Františka Kuncová (mandát člena SR časově vypršel v březnu 2003)
Dr. ing. Richard Tichý, CSc., vysokoškolský pedagog, předseda OS ICOS Český
Krumlov (v dubnu 2003 kooptován do SR místo paní Františky Kuncové)
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, plný pracovní úvazek
Smluvní pracovníci (částečné smluvní úvazky)
Mgr. Jakub Průcha, street-worker, projektové pracoviště K-centrum, od
července 2003 vedoucí projektového pracoviště K-centrum
Jana Golasovská, kontaktní pracovník-streetwork, projektové pracoviště Kcentrum, pracovní smlouva ukončena na konci února 2003
Lucie Steinhaislová, kontaktní pracovník, projektové pracoviště K-centrum, k
Bc. Bedřich Čermák, vedoucí projektového pracoviště K-centrum
(do 30.6.2003)
Iva Sonnbergerová, vedoucí projektového pracoviště ICM-Informačního
centra
Mgr. Jan Látal, evropské programy mládeže, profesní diagnostika COMDI
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
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Mgr. Jaromíra Stropková, externí vyučující jazykové školy
Ing. Jana Orlovičová, externí vyučující jazykové školy
Jana Kovandová, externí vyučující jazykové školy
Marie Bürgerová, uklízečka
Dobrovolní spolupracovníci
Bohumil Kofroň, projektové pracoviště ICM Český Krumlov
Dana Dušáková, vědecké výzkumy v oblasti mládeže, studentka VŠE Praha
-fakulta managementu Jindřichův Hradec
Jana Peňáková, projektové pracoviště ICM Český Krumlov,
studentka SZŠaSOU Český Krumlov
Jan Bláha, projektové pracoviště ICM Český Krumlov,
student SZŠaSOU Český Krumlov
Josef Hrubý, projektové pracoviště ICM Český Krumlov,
student SZŠaSOU Český Krumlov
Michal Poschl, projektové pracoviště ICM Český Krumlov,
student SZŠaSOU Český Krumlov
Lukáš Nowak, projektové pracoviště ICM Český Krumlov
student SZŠaSOU Český Krumlov
Martina Tůmová, projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov
Artur Magrot, projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov
Jiří Kubík, projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov

Financování obsahové činnosti CPDM, o.p.s.
Činnost Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov je postavena
především 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.
Právě nestátní neziskové organizace (a CPDM, o.p.s. Český Krumlov patří mezi
ně) mají jedinečnou možnost (na rozdíl od organizací státních, příspěvkových či
dalších typů právně organizačních forem) vstupovat do největší škály
grantových a projektových finančních řízení.
Jedním z důvodů, proč byla ve městě Českém Krumlově zvolena pro zajišťování
služeb občanům organizační forma obecně prospěšných neziskových společností
je právě (vedle větší demokratičnosti a občanskosti při řízení věcí veřejných a
jejich realizaci) skutečnost získávání externích finančních zdrojů.
Vedle CPDM, o.p.s. tak vznikly s obdobným záměrem i další obecně prospěšné
společnosti - Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., ProSport, o.p.s. a Městské
divadlo, o.p.s.
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 supervizií
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.
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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 2003 to tedy bylo období
od srpna do listopadu 2002. V případech státních investičních grantů jsou projekty
připravovány i s dvouletým předstihem.
Přehled zásadních projektových grantových žádostí připravovaných CPDM,
o.p.s. v letech 2002 a 2003 pro období roku 2003 (2004)
1.Kooperační projektová žádost CPDM, o.p.s. na MŠMT ČR pro zajištění
projektové ho pracoviště ICM Český Krumlov v roce 2003 prostřednictvím
společného projektu AICM ČR (ICM v ČR) – srpen až září 2002
(úspěšný grant s přiznanou podporou pro pracoviště ICM Český Krumlov v roce
2003 ve výši 127.200,- Kč)
2.Kooperační projektová žádost CPDM, o.p.s. na MŠMT ČR na zajištění státních
investičních prostředků pro podporu nákupu techniky pro ICM Český Krumlov
v roce 2004 prostřednictvím společného projektu AICM ČR – srpen až září 2002
(úspěšný grant s přiznanou podporou pro pracoviště ICM Český Krumlov pro
realizaci v roce 2004 ve výši 93.000,- Kč)
3.Kooperační projektová žádost CPDM, o.p.s.na Kanadské velvyslanectví (Fond
Kanady) pro zajištění dalšího vzdělávání a efektivnější zasíťování ICM Český
Krumlov v roce 2003 do sítě ICM v ČR v rámci společného projektu AICM ČR –
říjen až listopad 2002 .
(tato projektová žádost nebyla podpořena)
4.Samostatná projektová žádost CPDM, o.p.s.na podporu dlouhodobého projektu
K-centrum Český Krumlov pro rok 2003 na Úřad vlády ČR – červenec až září
2002.
(tato žádost nebyla podpořena)
5.Samostatná projektová žádost CPDM, o.p.s. na podporu dlouhodobého projektu
K-centrum Český Krumlov pro rok 2003 na Jihočeský kraj – leden až únor 2003
(tento projekt byl Jihočeským krajem podpořen pro rok 2003 částkou 200.000,Kč)
6.Kooperační projektová žádost jihočeských ICM (ČB, ČK TA) na MZV ČR pro
podporu společného informačního projektu „Češi a Evropa“ v roce 2003 – leden
až únor 2003
(v rámci tohoto projektu získalo CPDM, o.p.s částku ve výši 50.596,30 Kč)
7.Kooperační projektová žádost jihočeských ICM (ČB, ČK TA) na MŠMT ČR pro
podporu společného informačně vzdělávacího projektu „Informace a poradenství
v oblasti dobrovolnictví“ v roce 2003 – březen až duben 2003
(v rámci tohoto projektu získalo CPDM, o.p.s částku ve výši 5.151,- Kč)
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8.Samostatná projektová žádost na Jihočeský kraj pro podporu projektu NZDM
Bouda Český Krumlov – leden až únor 2003
(projekt podpořen částku ve výši 48.000,- Kč)
9.Projekt „Komunitního projektového centra Český Krumlov“ na EU / NROS předkladatel ICOS Český Krumlov, kdy CPDM, o.p.s. bylo realizačním partnerem
projektu.
(v rámci tohoto projektu CPDM získalo pro rok 2003 finanční prostředky ve výši
80.502,10 Kč a pro rok 2004 50.000,- Kč).
10.Samostatný projekt „Pohádka pro všechny“ do grantového řízení
Jihočeského kraje – únor až březen 2003.
(projekt byl podpořen ze strany Jihočeského kraje částkou ve výši 70.000,- Kč)
11.Samostatný projekt „Pohádka pro všechny“ do grantového řízení nadace
Preciosa – únor-březen 2003.
(projekt nebyl podpořen)
12.Samostatná projektová žádost CPDM, o.p.s.na podporu realizace evropského
projektu mládeže „Hudba bez hranic“ v roce 2003 do EU programu Mládež
(projekt podpořen finanční částkou 34.000,- Kč)
Další zásadní projektová činnost CPDM, o.p.s. byla realizována soustředěněji opět
v období měsíců září až prosinec roku 2003 (se zaměřením na financování
činností v roce 2004.
Výsledky projektových žádostí z tohoto období a projektových žádostí
připravovaných v první části roku 2004 jsou uvedeny v samostatné příloze
k výroční zprávě CPDM, o.p.s. za rok 2003.

Grantové prostředky získané CPDM, o.p.s. v letech 1997 až 2003 (2004)
Rok
Grantové prostředky a dary (mimo rozpočet Města ČK)
1997
364.378,88 Kč
1998
574.404,10 Kč
1999
727.964,60 Kč
2000
404.807,50 Kč
2001
637.923,- Kč
2002
846.132,- Kč
2003
679.449,40 Kč
2004 (skutečnost k 14.6.2004)
1,230.758,- Kč
Poznámka k přehledu:
V letech 1997 až 2003 jsou do grantových částek přiřazeny také finanční částky
plynoucí z příjmů z jazykové školy a příjmy z finančních darů právnických a
fyzických osob.
Částka ještě neukončeného roku 2004 představuje výhradně potvrzené přímé
nebo zprostředkované grantové příjmy, jejichž konečným uživatelem je CPDM,
o.p.s. Český Krumlov.
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Programové aktivity CPDM, o.p.s. v roce 2003
Informační a poradenské služby
Poskytováním informací a souvisejím poradenstvím v oblasti mládeže a dětí se
zabývá projektové pracoviště CPDM, o.p.s., kterým je

ICM - Informační centrum pro mládež Český Krumlov

Toto projektové pracoviště docházkového typu (uvedeno do provozu v únoru
1998) shromažďuje, zpracovává a poskytuje informace pro mládež, děti,
pedagogy, vedoucí dětských a mládežnických kolektivů a další zájemce z řad
veřejnost ve struktuře a klasifikaci národně závazných základních tématických
oblastí, kterými jsou oblasti:
Vzdělávání. Práce. Volný čas. Cestování. Zdraví. Sociálně patogenní jevy.
Ekologie. Sociální skupiny a hnutí. Občan a stát. Mezinárodní a národní
organizace. Mládež v ČR.
Vedle těchto základních informačních oblastí jsou v ICM Český Krumlov
připravovány postupně další doplňkové tématické informační bloky mimo základní
klasifikaci informací.
Informace jsou pro zájemce k dispozici ve formě tištěné (informační šanony),
elektronické (CD ROMy), internetové (prostřednictvím vlastní webové stránky).
ICM poskytuje informace také ve formě informací panelových, formou
samostatných (dílčích) tiskových informačních výstupů.
Zájemcům o informace a poradenství je v případě potřeby k dispozici
asistence odborného informačního pracovníka.
V rámci celoroční pravidelné (denní) informační a poradenské činnosti
docházkového typu využilo služeb ICM Český Krumlov osobně minimálně 4.472
klientů z řad cílových skupin obyvatel města a regionu Český Krumlov.
Informace o některých vybraných tématatech jsou prezentovány také
souvislejšími dlouhodobými informačními projekty v průběhu roku.
V roce 2003 ICM Český Krumlov realizovalo dva základní nadstavbové informační
projekty:
Profesní diagnostika COMDI
Projektové pracoviště ICM Český Krumlov zahájilo v druhé polovině roku 2003
přípravné práce pro budoucí spuštění nové služby pro mládežníky (žáky
posledních ročníků ZŠ a studenty posledních ročníků SŠ), kterou je pomoc při
profesní orientaci pro volbu povolání a studia formou elektronické profesní
diagnostiky COMDI.
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Jde novou doplňkovou službu 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 rekvalifikace ad.
Počítačový diagnostický program COMDI byl vytvořen Republikovým centrem
vzdělávání Chotěboř (RCV) ve spolupráci s šesti dalšími vzdělávacími
organizacemi ze států Evropské unie za finanční podpory programu Evropské unie
Leonardo da Vinci.. Program má certifikaci Evropské unie.
Profesní diagnostika COMDI bude pro veřejnost přístupná v ICM Český Krumlov
od počátku září 2004.

Informační projekt “Češi a Evropa“
Tento projekt byl realizován plošně na vybraných místech Jihočeského kraje a
smluvně na jeho realizaci spolupracovala jihočeská informační centra pro
mládež České Budějovice, Tábor a Český Krumlov. Podstatnou finanční podporu
tomuto projektu poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky na
základě grantového výběrového projektového řízení.
Hlavním garantem tohoto společného jihočeského projektu a prvotním příjemcem
finančních grantových prostředků bylo S.D.M. Sdružení dětí a mládeže České
Budějovice (zřizovatel pracoviště ICM České Budějovice).
Velmi potěšující skutečností výsledků grantového řízení MZV ČR byl fakt, že se
náš projekt umístil v rámci výběrového řízení, do kterého bylo přihlášeno téměř
200 projektů,. na druhém místě z celkově 23 podpořených projektů.
Projekt, který probíhal postupně v období od března do listopadu 2003 sledoval
následující cíle
1.Podchytit zájem mladých lidí, seniorů, nezaměstnaných, pedagogů, pracovníků
s dětmi a mládeží a další širší veřejnosti o problematiku vstupu České
republiky do Evropské unie a evropské integraci vůbec.
2. Zvýšit informovanosti cílových skupin projektu o:
a) Evropské unii všeobecně (informace o struktuře EU, institucích EU, členských
státech)
b) Krátkodobých a dlouhodobých dopadech vstupu ČR do EU na život
obyvatel České republiky (výhody a nevýhody členství ČR v EU, sociální a
ekonomické dopady ad)
b) Vývoji a současnosti vztahů České republiky a Evropské unie
c)Sociální politice EU (především směrem k mladým rodinám, seniorům a
nezaměstnaným)
d)Postavení nestátních neziskových organizací v EU a informace o
komunitárních programech EU
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e) Významu, úloze a postavení mladých lidí pro pozitivní rozvoj Evropské unie a
možnostech budoucího uplatnění mladých lidí v integrující se Evropě
d)Evropských možnostech - projektech (a jejich praktickém dopadu a využití),
které realizuje EU a její organizace ve prospěch mládeže, školství, pedagogických
pracovníků, neziskových a občanských organizací a dalších cílových skupin
obyvatel ČR
Z hlediska využití forem byl projekt reaklizován prostřednictvím seminářů, besed,
výstav, prezentací, soutěží, exkurzí, informačním využitím internetu zdarma pro
vyhledávání evropských informací v ICM, tiskových konferemcí a mediálních
výstupů.
Přímo v Českém Krumlově se uskutečnilo celkem 12 programů tohoto projektu,
jich se zúčastnilo 732 účastníků.
Projekt měl ve svém programu naplánovány také dvě společné aktivity, které měly
dosah na širší region Jihočeského kraje. První aktivitou byl společný informačně
herní program jihočeských ICM na volnočasové přehlídce organizací, které pracují
s dětmi a mládeží „Bambiriáda“, České Budějovice, květen 2003“ (1680 dětských
a mládežnických účastníků v rámci informačně herního programu ICM „Češi a
Evropa). Druhým společným programem (který byl navíc pořádán ještě pod
záštitou AICM ČR) byla výstavní expozice ICM „Mládež a evropské informace“ na
školském veletrhu „Vzdělání a řemeslo“, České Budějovice, říjen 2003. Expozicí
ICM prošlo přes 3000 zájemců o evropské informace.

CPDM, o.p.s. bylo propstřednictvím kooperačního projektu
„Češi a Evropa“ partnerem komunikační kampaně ČR před vstupem do EU

Informačně vzdělávací projekt “Informace a poradenství v oblasti
dobrovolnictví“
Cílem tohoto projektu, který byl podpořen finančním grantem ze strany MŠMT ČR,
bylo (prostřednictvím seminářů pro mládež, studenty a pedagogy) informovat o:
1.Smyslu dobrovolnické a všeobecně prospěšné práce vůbec
2.Podmínkách a možnostech uplatnění dobrovolnické činnosti ze strany dětí a
mládeže a motivovat je k vykonávání dobrovolnických činností tak, aby se
dobrovolnická činnost v různých formách stala postupně součástí jejich životních
postojů a životní filozofie,
3.Zahájit postupné mapování potřeb nestátních neziskových organizací i
jednotlivců při využívání dobrovolníků v regionu Český Krumlov a postupně do
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dalšího období připravovat podmínky pro vznik poradenská centra pro
dobrovolnickou práci
3.Informovat o možnostech a podmínkách podpory evropské dobrovolné služby ze
strany programů Evropské unie a informovat o možnostech programu EU Mládež
4.Součástí projektu byla také realizace výzkumného šetření v oblasti zájmu
mládeže o dobrovolnictví a evropské programy pro mládež. Toto šetření bude dále
využito pro potřeby programu Evropské unie Mládež.

Preference oblasti působení v EVS
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Ukázka výstupu z dotazníkového šetření, které probíhalo v rámci projektu
„Informace a poradenství v oblasti dobrovolnictví“
Preference oblasti působení v Evropské dobrovolné službě.

V rámci tohoto projektu bylo v regionu Český Krumlov realizováno 9 informačně
vzdělávacích seminářů, kterých se zúčastnilo 211 mládežníků středoškolského
věku.
Evropská spolupráce v oblasti Informací pro mládež
V roce 2003 CPDM, o.p.s. (ICM Český Krumlov) obnovilo již dříve navázané
kontakty s „Jugendservice Oberösterreich“ (informační centra pro mládež Horního
Rakouska), kdy cílem další spolupráce (spolu s dalšími jihočeskými ICM) bude
snaha o vytvoření společného dvojjazyčného „informačního kanálu“ pro mládež –
společných informačních internetových stránek.
Práce na zahájení tohoto společného projektu budou zahájeny v průběhu roku
2004.
Elektronické informace CPDM, o.p.s. / ICM Český Krumlov
CPDM, o.p.s. / ICM se podařilo v druhé polovině roku 2003 úspěšně postupně
zrealizovat zásadní přestabu internetových stránek z hlediska vizuálného i
strukturálního.
Internetové stránky by se do budoucna měly stát základním kamenem informační
činnosti CPDM, o.p.s. / ICM.
Současně byly vytvořeny také technické podmínky pro možnost zahájení vydávání
elektronického zpravodaje CPDM, o.p.s. Český Krumlov.
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Do budoucího období bude CPDM, o.p.s klást také zásadní důraz (z praktického i
ekonomického důvodu) na preferenci tvorby informací elektronického charakteru.
Tištěné informace budou realizovány v omezenější míře.
Správa interntové sítě v budově Špičák 114
CPDM, o.p.s. (pracoviště ICM) poskytuje subjektům sídlícím v budově Špičák 114
za úplatu nadstandardní neomezené připojení do sítě internet a spravuje celou
nterntovou síť. Na internetovou síť CPDM, o.p.s. jsou napojena svými počítači tato
pracoviště: SVP Spirála, Pedagogicko psychologická poradna, logopedická
ambulance PaedDr. Bártové a ordinace dětské lékařky MUDr. Lukáčové.
Další kooperační programové aktivity ICM Český Krumlov
Spolupráce v rámci AICM ČR a sítě Informačních center pro mládež v ČR
ICM – Informační centrum pro mládež Český Krumlov se jako zakládající člen
Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR (AICM ČR) v rámci svých členských
povinností podílelo na přípravách a realizaci některých centrálních aktivit AICM
ČR. Jednalo se především o aktivní podíl na:
1.Veletrhu Regiontour (leden 2003, Brno) – informační expozice ICM v ČR
v rámci celkové expozice České rady dětí a mládeže
2.Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus (říjen 2003, Brno) – informační
expozice ICM v ČR zaměřená na profesní diagnostiku žáku ZŠ a studentů SŠ
(program COMDI)
3.Školení ERYICA pracovníků ICM v ČR – Modul basic ERYICA (listopad 2003,
Brno) – lektorské zajištění vybraných školených témat - za ICM Český Krumlov
Jan Čepelák - školitel s certifikátem evropské organizaze ERYICA (garant školení)
Mgr. Vlastimil Kopeček (fundraising)
Spolupráce jihočeských Informačních center pro mládež
V rámci úzké programové síťové informační spolupráce jihočeských ICM (České
Budějovice, Tábor, Český Krumlov) se ICM Český Krumlov podílelo na zpracování
informací pro vydání Katalogu vybraných neziskových organizací
Jihočeského kraje, který v roce 2003 tiskem vydalo partnerské ICM České
Budějovice.
Další společné informační projekty jihočeských ICM realizované v roce 2003 jsou
uvedeny výše v textu.

Expozice ICM na veletrhu Regiontour – leden 2003
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Prevence sociálně patologických jevů
Projektové pracoviště CPDM, o.p.s.

K-centrum Český Krumlov
(Protidrogová poradna „U Boudy“, „Streetwork“
Český Krumlov – Kaplice)

Základem pro systémové řešení především protidrogové prvence je činnost
„Kontaktního a krizového centra pro drogovou závislost v Českém
Krumlově“ (K-centrum), které bylo zřízeno jako nízkoprahové projektové
pracoviště CPDM, o.p.s. v roce 1999. V oblasti celého českokrumlovského okresu
se snaží působit na děti, mládež a dospělé, kteří přicházejí nebo přišli do kontaktu
s drogou jakéhokoli charakteru, ať jako prvokonzumenti, experimentátoři či na
droze již závislí nebo jako rodiče, přátelé či vrstevníci těchto osob.
K-centrum ČK má vlastní terénní program a prostřednictvím streetworkerů
se snaží poskytovat kontaktní a poradenské služby mezi drogově závislými přímo
v jejich přirozeném prostředí tzn. na ulici.
Pořádá také besedy pro žáky středních škol (příp. žáky vyšších ročníků
základních škol), pro rodiče či učitele s cílem rozšířit povědomí široké veřejnosti
nejen o drogové problematice a rizikách spojených s užíváním drog, ale také o
existenci zařízení, které se problematikou drog zabývá přímo v okrese Český
Krumlov.
Služby K-centra Český Krumlov
- 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
- motivační trénink a poradenství pro osoby užívající psychotropní látky
- terénní výměnný program, 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, VHC, VHB (od prosince 2002)
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Terénní program
Smyslem terénní práce je vyhledávat a oslovovat skrytou populaci uživatelů
drog a působit na změnu jejich chování směrem k méně rizikovému způsobu
užívání. Hlavní úlohou programu je minimalizace negativních důsledků užívání
drog pro uživatele i pro společnost. To znamená snižování možnosti zdravotních a
sociálních problémů a podpora chování, které vede ke změně životního stylu.
Další významnou součástí programu je také zprostředkování nebo případná
asistence při kontaktu klienta s „pomáhajícími“ organizacemi a institucemi.
Základní statistika uživatelů / klientů pracoviště K-centrum v roce 2003
Kategorie klientů / výkonů / aktivit
Uživatelé drog
39 klientů
Neuživatelé drog
103 klientů
Výměny
141 klientů
Semináře v oblasti primární prevence
408 účastníků
Celkem
691 účastníků

„Káčkaři“ na streetparty
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Volný čas dětí a mládeže
BOUDA – mládežnický nízkoprahový volnočasový klub
(NZDM Bouda)

Základem činnosti CPDM, o.p.s. v oblasti podpory aktivního 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.
Vedle pravidelného setkávání mají mladí lidé možnost aktivně realizovat
vlastními silami také nepravidelné aktivity – výstavy, koncerty, klubové
programy apod.
Něco málo z prvopočátků klubu
Ve spolupráci S.D.M. - Sdružení dětí a mládeže České Budějovice a Centra
pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.v Českém Krumlově byl na počátku roku
1998 připraven projektový záměr realizace přestavby nevyužívaného objektu
skladu bývalých jeslí v areálu zahrady Špičák 114 v Českém Krumlově.
Pro realizaci projektu se postupně podařilo získat myšlenkovou i finanční podporu
Města Český Krumlov a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky. Na přípravě projektu se kromě výše uvedených organizací dále
podíleli: Středisko výchovné péče v Českém Krumlově a studenti Střední
zdravotnické školy v Českém Krumlově.
První etapa přestavby byla zahájena v polovině roku 2000. V listopadu roku 2001
byla zprovozněna první (hlavní část) prostor klubu Bouda. Úplné dokončení celé
rekonstrukce (druhý programový prostor a sociální zázemí) bylo ukončeno
v dubnu 2004..
Jaké byly důvody k realizaci projektu
V Českém Krumlově a širším regionu nebylo žádné zařízení tohoto druhu k
dispozici a zejména mládež středoškolského věku neměla reálné možnosti
scházet se na místě, které je vyhrazeno k účelům kvalitního a společensky
pozitivního trávení volného času.
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Realitou, která podporuje vhodné umístění a je určitou zárukou pro pozitivní
využití objektu,je skutečnost,že objekt se nachází v areálu Centra pro pomoc
dětem a mládeži, v němž je soustředěna většina služeb pro děti, mládež, rodiče a
pedagogy.
Pole působnosti klubu Bouda
Klub „Bouda“ je otevřen všem kulturním a sociálním skupinám žijícím ve městě
Český Krumlov a jeho spádovém regionu. Jako jediné zařízení na
Českokrumlovsku nabízí dospívající mládeži alternativní a kvalitní trávení
volného času a podílí se svým způsobem na omezování negativních
společenských jevů dětí a mládeže.
Jednoduše řečeno nabízí jiné možnosti než trávení času v restauračních
zařízeních či z nudy experimentovat s drogami. Potřeba v tomto směru „ošetřit“
věkovou skupinu středoškoláků a učňů je dána samotnými specifiky tohoto
věkového období a dále menšími možnostmi v dosavadní dosažitelné nabídce
víceméně organizované zájmové činnosti (oproti dětem ve školním věku)
Klub Bouda nabízí skupinám mládeže a dětí i jednotlivcům prostor pro činnost
začínajících divadelních souborů, hudebních či tanečních skupin, možnost pro
vystavování prací amatérských výtvarníků, pořádání koncertních vystoupení
všech směrů, atd.
Vedle „relativně řízeného“ a časově plánovaného volnočasového prostoru je klub
Bouda otevřen mládeži také:
-pro neformální setkávání mládeže a dětí
- pro tzv. „službu volného pohybu v zařízení“ (tj. „může přijít kdo chce, kdy chce
a dělat co chce“, samozřejmě za dodržení základních provozních a etických
pravidel klubu).

Součástí služeb klubu Bouda bude (po dokončení rekonstrukce) také poradenská
činnost „sociálních stretworkerů“.
Klub mohou dále využívat po dohodě také školy, školská zařízení i další
organizace především pro pořádání besed, seminářů, diskusí a podobných
aktivit.
V „pravidelné“ činnosti (hudba, divadlo, tanec ad.) se v klubu Bouda schází týdně
zhruba kolem 120 mládežníků a dětí. To ročně představuje objem ca kolem 5.000
mládežníků.
V klubu Bouda jsou realizovány také nepravidelné aktivity volnočasového
charakteru. Především se jedná o koncerty, hudebně – literární programy,
divadelní představení, výtvarná tvorba a výstavy výtvarných děl a další. Většina
těchto akcí slouží jako veřejné prezentace výsledků pravidelné činnosti, kterou
mladí lidé provozují v klubu.
Akcí tohoto charakteru bylo v roce 2003 v klubu Bouda realizováno celkem 16 a
zúčastnilo se jich přibližně 1.980 účastníků
Provoz tohoto projektového pracoviště CPDM, o.p.s. byl v roce 2003 podpořen ze
zdrojů Města Český Krumlov, z vlastních finančních rezerv CPDM, o.p.s. a také
NROS Praha z programu Gabriel a grantem Jihočeského kraje.
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Krumlovští mládežníci na jednom z koncertů v Boudě

Divadelní představení v klubu Bouda
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Další aktivity CPDM, o.p.s. v oblasti práce s dětmi a mládeží
(Volný čas dětí a mládeže. Podpora talentů. Integrace dětí a mládeže.
Mezinárodní aktivity pro mládež)

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. realizuje samostatně či ve spolupráci
s partnery také další aktivity směřující k podpoře volného času dětí a mládeže,
podpoře talentovaných dětí a mládeže, integračních akcí pro děti a mládež,
mezinárodních projektů pro mládeže ad.
V roce 2003 se jednalo o následující samostatné či kooperační projekty:

„Bambiriáda “ v Českých Budějovicích (květen 2003)
Prezentace neziskových organizací Jihočeského kraje, které pracují s dětmi a
mládeží. CPDM, o.p.s. – ICM Český Krumlov zajišťovalo na této celokrajské akci
ve spolupráci s dalšími jihočeskými ICM (Tábor, České Budějovice) volnočasovou
expozici v rámci informačního projektu „Češi a Evropa“ s doprovodnými soutěžemi
pro děti a mládež a také tiskové mediální centrum celé jihočeské Bambiriády.
(viz aktivity ICM Český Krumlov). V rámci pódiových vystoupení přivezlo CPDM,
o.p.s. do Českých Budějovic rómskou kapelu „Jilestar“ z Boudy.

Bambiriáda 2003 České Budějovice.
Vystoupení mladé rómské kapely z našeho klubu Bouda
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„Dětská Porta – Krumlovský medvěd“ (květen 2003)
Tradiční soutěžní přehlídka dětských a mládežnických talentů v oblasti folkové a
country hudby s navazujícím folkovým festivalem. CPDM, o.p.s. bylo spolu s DDM
Český Krumlov, S.D.M. České Budějovice a městským divadlem, o.p.s. Český
Krumlov již tradičním spolupořadatelem této akce. Této akce se zúčastnilo celkem
zhruba kolem 300 soutěžících a diváků.

Dětská Porta 2003
Vítězové jedné ze soutěžních kategorií

Dětská Porta 2003
Slavnostní ukončení soutěžní přehlídky
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Projektový z cyklus „Dialogy a proměny“ (duben až listopad 2003)
Projektový cyklus seminářů „Dialogy a proměny“, založený na relativně
pravidelném setkávání se s významnými osobnostmi české vědy, filosofie, kultury,
politiky a dalších oblastí života společnosti, je realizován CPDM, o.p.s. již od roku
1999.
V roce 2003 byl projekt významně podpořen z prostředků EU ze strany ICOS
Český Krumlov prostřednictvím projektu „Komunitní projektové centrum Český
Krumlov“.
Cílovými skupinami tohoto projektu jsou tradičně především studenti středních
škol regionu Český Krumlov, účast je však otevřena i všem dalším zájemcům.

Projekt si klade již od svého počátku především tyto cíle:
-Usnadnit orientaci mladého člověka v občanském životě.
-Podněcovat mravní sebereflexi a napomáhat vytváření vlastního hodnotového
systému.
-Zprostředkovávat chápání kontinuálního rozvíjení mravního odkazu předků
v současnosti nově se utvářející Evropy.
-Otevírat duchovní prostor pro vnímání a chápání nejdůležitějších principů lidské
existence
-Prohlubovat vědomostí a znalostí s možnostmi jejich praktická životní aplikace při
budování vlastní osobnosti
V roce 2003 se v rámci tohoto cyklu uskutečnilo celkem 6 seminářů (z tohoto
v Českém Krumlově byly realizovány 4 semináře) za účasti herce a diplomata
Martina Stropnického, novináře Martina Komárka, politika Petra Pitharta, ekonoma
Jozefa Kovalovského, pedagoga a filozofa Jana Sokola, pedagoga Jana
Samohýla a herců Jiřího Šestáka a Lenky Krčkové.
Seminářů se celkem zúčastnilo 434 studentů, z tohoto v Českém Krumlově 297.

Seminární projekt „Dialogy a proměny“
Martin Stropnický

Integrované akce pro děti a mládež
Stejně jako v minulých letech i v roce 2003 v této zájmové sféře CPDM, o.p.s.
velmi úzce spolupracovalo se Střediskem výchovné péče (SVP) v Českém
Krumlově a se S.D.M. - Sdružením dětí a mládeže České Budějovice především
v oblastech realizací projektů „Víkendové integrované pobyty“ dětí ze
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znevýhodněného sociálního prostředí a integrovaných prázdninových táborů
za účasti dětí z dětských domovů.
CPDM, o.p.s. nebylo hlavními organizátory těchto aktivit, ale podílelo se na
technické a organizační přípravě a průběhu těchto aktivit a především na jejich
grantovém projektování (zpracování projektů - získání finančních prostředků pro
realizaci těchto projektů.
Díky projektové pomoci CPDM, o.p.s. Český Krumlov se tak uskutečnily 4
integrované víkendové pobyty dětí-klientů SVP Spirála Český Krumlov a dva letní
integrované tábory za účasti dětí z DD a dětí běžné populace (z Českého
Krumlova a Českých Budějovic) – letní tábor v Zátoni u Větřní a letní tábor Harry
Potter na Hněvkovické přehradě u Hluboké nad Vltavou..
Evropský projekt mládeže „Hudba bez hranic“ (červenec až listopad 2003)
V návaznosti na mezinárodní (evropské) aktivity z let 1998 až 2002 CPDM, o.p.s.
Český Krumlov pokračovalo také v roce 2003 ve spolupráci se svými partnery
s Rakouska (Město Wels) a Německa (Město Straubing) realizací evropského
projektu „Hudba bez hranic“, jehož hlavní část proběhla v posledních deseti dnech
července v rakouském Welsu (s programovými výjezdy do Německa a Česka).
Další dvě víkendové pokračující části projektu byly realizovány v Německu v říjnu
a listopadu 2003.
Cílem projektu bylo mapování a zkoumání hudebních tradic v regionu Šumava
(jižní Čechy) – Bavorský les (Dolní Bavorsko) – Mühlviertel (Horní Rakousko) a
nalézání společných historických kořenů v oblasti hudební tvorby sousedících
zemí.
Konkrétním výstupem pak bylo vytvoření „profesionálního“ hudebního CD ROMu
z vlastní společné hudební tvorby mladých účastníků projektu.
Projektu se zúčastnilo celkem 33 mládežníků.

Účastníci evropského projektu „Hudba bez hranic“

Výtvarný projekt „Děti a sochy“ (květen 2003)
Cílem tohoto projektu, který se uskutečnil ve třetím květnovém týdnu 2003 ve
venkovním areálu na Špičáku bylo přiblížit uměleckou práci se dřevem co možná
nejširšímu okruhu dětí a mládeže a zároveň zprostředkovat tuto činnosti i dětem
ze sociálně slabšího rodinného prostředí. Jedním z dalších cílů projektu bylo také
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rozvíjení manuální zručnosti účastníků a spolupodílení na zkrášlení areálu
zahrady vlastními díly dětí a mládeže.
Projektu se zúčastnilo v průběhu celého týdne celkem kolem 120 dětí z Českého
Krumlova.

„Děti a sochy 2003“
Jeden z uměleckých výstupů projektu

Integrační projekt pro děti a mládež „Pohádka pro všechny“ (říjen 2003)
Tento Integrační projekt s kulturním zaměřením klad důraz především na rozvoj
kulturních možností handicapovaných dětí a mládeže ve smyslu možností jejich
kulturního vyžití a vzdělávání v této oblasti.
Důraz byl kladen na otevření kulturních aktivit pro tyto znevýhodněné jedince a
zároveň na jejich integraci v běžném životě zprostředkovanou vlastním kulturním
zážitkem a zkušeností. Záměrem projektu bylo přiblížit přímým, ale i tvůrčím a
aktivním způsobem handicapovaným kulturní zážitek prostřednictvím živé
prohlídky expozic Pohádkového domu. v kombinaci s herními prvky a se
samotnou a tvůrčí prací se dřevem.
Samotná myšlenka projektu a použité formy vycházely z obecné zkušenosti, že
handicapovaní potřebují maximálně využívat zbylé funkční smysly a tím
kompenzovat smysly nefunkční a umožnit tak i přes tuto bariéru kulturní zážitek.
Projektovým záměrem bylo zrušit nebo alespoň zmírnit ostré hranice mezi
kulturními možnostmi „běžné populace“ a handicapovaných a zlepšování
vzájemných vztahů a rozvoj spolupráce mezi zdravými a handicapovanými lidmi a
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to nejen na úrovni místního regionu, ale i ve spolupráci a rozvoji kulturních aktivit
se sousedními zeměmi EU.
Tento projekt byl realizován v Českém Krumlově v průběhu celého měsíce října
2003 a byl finančně podpořen grantem ze strany Jihočeského kraje, Projektu se
zúčastnilo téměř 600 dětí a mládeže, z toho 157 zdravotně postižených dětí a
mládeže.
Dětské herní volnočasové projekty
CPDM, o.p.s. se již tradičně podílelo na pomoci při realizaci Dětského dne (červen
2003, hlavní organizátor DDM Český Krumlov) a dále pak vánočního programu
pro děti na „Křížáku“ (hlavní organizátor OS Kruh Český Krumlov).

Programy jazykové vzdělávání
Programy jazykové vzdělávání jsou již tradičně dlouhodobě doplňkovým projektem
CPDM, o.p.s. V roce 2003 byla zabezpečována výuka německého jazyka (ve 2
kurzech) a anglického jazyka( ve 4 kurzech). Věkově je struktura frekventantů je
poměrně široká . Počet zapsaných je ve školním roce 2003/ 2004 téměř 50.

Správa objektu Špičák 114 v Českém Krumlově
Činnosti realizované v rámci správy objektu spočívaly v roce 2003 v realizaci
běžného provozního chodu nemovitosti, zajišťování úklidu společně užívaných
prostor, zajišťování základních potřebných provozních oprav.
V září 2003 byla ze strany města Český Krumlov smlouva o správě objektu Špičák
114 CPDM, o.p.s. vypovězena.
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Nejvýznamnější organizace, se kterými CPDM, o.p.s.
spolupracovalo v roce 2003

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
ICN Informační centrum občanského sektoru Praha
ICEU Informační centrum EU při delegaci EK v ČR Praha
Česká národní agentura „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 dětí a mládeže Jihočeského kraje
Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky
Město Wels (Rakousko)
Město Straubing (Německo)
Úřad vlády Horního Rakouska (Rakousko)
a další
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CPDM,o.p.s.
Český Krumlov
Centrum pro pomoc dětem a mládeži
obecně prospěšná společnost

Český Krumlov
Kontakty na vedení CPDM, o.p.s. Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel.: 380 713 042
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
E-mail: marek.nerud@mu.ckrumlov.cz

Kontakty na 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

Kontakty na projektové pracoviště K- centrum Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427 (prostřednictvím ICM Český Krumlov)
E-mail: kcentrum@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cz
Streetwork (mobil) 736 634 126
Vedoucí pracoviště: Mgr Jakub Průcha

Kontakty na NZDM BOUDA Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427 (prostřednictvím ICM Č.Krumlov)
E-mail: bouda@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cz
Vedoucí pracoviště: Ladislav Michalík (mobil 736 634 127)

Výroční zpráva CPDM, o.p.s. Český Krumlov za rok 2003 byla schválena Správní radou
společnosti dne 29.června 2004
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