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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

Orgány společnosti
Správní rada společnosti
V průběhu roku 2002 nedošlo k personálním změnám ve složení správní rady.
SR pracovala v tomto složení:
Mgr. Marek Nerud, okresní protidrogový koordinátor, OKÚ Český Krumlov
Františka Kuncová, předsedkyně SR
Mgr. Jaroslava Löblová, ředitelka DDM Český Krumlov
Mgr.Růžena Marhounová, vedoucí Centra služeb pro zdravotně postižené,
Český Krumlov
Mgr. Miloslav Florian, zástupce ředitele ZŠA Plešivec, Český Krumlov
Dagmar Pekařová, odborná pracovnice SVP Spirála Český Krumlov
Dozorčí rada společnosti
Ivanka Kladivová (předsedkyně), vedoucí finančního odboru MěÚ Český Krumlov
Alena Svobodová, důchodkyně, odborný expert v oblasti ekonomiky a účetnictví
Jaroslava Šikutová, pracovnice finančního odboru MěÚ Český Krumlov
Pracovníci a spolupracovníci společnosti
Zaměstnanci
Mgr. Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s.
Ladislav Michalík, programový pracovník projektu Bouda, správa areálu
Špičák 114
Jakub Průcha, street-worker (pracoviště K-centrum), částečný úvazek (DPČ)
Jana Golasovská, kontaktní pracovník(pracoviště K-centrum), částečný
úvazek (DPČ)
Alena Hermanová, uklízečka, částečný pracovní poměr
Marie Bergerová, uklízečka (DPP)
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Smluvní pracovníci
Bc. Bedřich Čermák, vedoucí pracoviště K-centrum
Iva Sonnbergerová, vedoucí pracoviště ICM
Externí spolupracovníci
Jan Čepelák, správa počítačové sítě, elektronické informace, správa
internetových stránek
Marie Kyselová, externí učitel-jazyková škola
Jaromíra Stropková, externí učitel - jazyková škola
Martin Kavka, externí učitel - jazyková škola
Jana Kovandová, externí učitel – jazyková škola
Martina Tůmová, externí spolupracovník ICM
Eliška Botková, externí spolupracovník ICM

Programové aktivity CPDM, o.p.s. v roce 2002
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

ICM Český Krumlov zajišťuje, zpracovává a poskytuje aktuální informace pro
mládež, děti, pedagogy, vedoucí dětských a mládežnických kolektivů a další
širokou veřejnost v těchto základních tématických oblastech:
Vzdělávání. Práce. Volný čas. Cestování. Zdraví. Sociálně patologické jevy.
Ekologie. Sociální skupiny a hnutí. Občan a stát. Sport. Nadace a granty.
Mezinárodní a národní organizace. Mládež ČR a EU. Drogy a protidrogová
prevence.
Vedle těchto základních oblastí jsou připravovány postupně další doplňkové
informační bloky.
Informace jsou pro zájemce k dispozici ve formě tištěné (informační šanony),
elektronické (CD ROMy), internetové (vlastní webová stránka). ICM však
poskytuje také informace formou informací panelových, samostatnými tiskovými
informačními výstupy a v případě potřeby také asistencí odborného pracovníka.
Informace o některých vybraných tématatech jsou prezentována také souvislejšími
dlouhodobými informačními projekty.
V roce 2002 tomu tak bylo v oblasti informací o Evropské unii a jejím
rozšiřování, kdy právě nyní probíhá v Českém Krumlově informační projekt
„Mládež a Evropská unie - Týdny EU v ICM“, který byl sestaven ze seminářů,
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přednášek, výstav a prezentací na toto téma. Tento projekt byl realizován ve
spolupráci jihočeských ICM. V regionu Český Krumlov se účastnilo aktivit tohoto
projektu celkem 562 účastníků (celkové statistické informace k projektu jsou
uvedeny v příloze).

Seminář k evropským projektům v ICM Český Krumlov
(květen 2002)

V rámci ICM je kromě informačních aktivit poskytováno také poradenství ve
vybraných oblastech (prvokontakt při řešení krizových situacích, právní
poradenství se zaměřením na oblasti děti-mládež a dětská práva, volného času,
poradenství při zpracovávání grantových žádostí a fundraisingu, ad.)
ICM poskytuje také doplňkové služby především formou internetového klubu pro
mládež a další zájemce, ale také faxování, kopírování, scannování, inzerci, přenos
informací na CD ROMy či diskety a další.
Veškeré informační služby a poradenství jsou poskytovány zájemcům zdarma. Za
nekomerční cenu jsou poskytovány pouze služby doplňkové.
V roce 2002 využilo pracoviště ICM Český Krumlov celkem 6.864 zájemců o
informace a poradenství.
ICM Český Krumlov se také zúčastnilo se svojí expozicí v rámci společné
mezinárodní akce AICM ČR – Asociace pro podporu rozvoje Informačních center
pro mládež v ČR, občanského sdružení pro vědu a techniku AMAVET a střešního
5

občanského sdružení KRUH čtyřdenního výstavního a prezentačního projektu
„INVENCE 2002 – ICM a evropské informace“, který se uskutečnil v polovině
října 2002 v Kongresovém centru Praha.
CPDM, o.p.s. se dále podílelo na přípraváích a realizacích následujících
informačních projektů:
a)Výstava Škola od A do Z (České Budějovice, DK Metropol, 26.dubna 2002) –
ICM a evropské informace (cca 800 návštěvníků)
b)Veletrh „Vzdělání a řemeslo“ (České Budějovice, Výstaviště, 2.-5. října 2002)
– Evropské informace pro mládež v ICM (cca 3000 návštěvníků)

Prevence sociálně patologických jevů

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 streetworkera
se snaží pronikat mezi drogově závislé 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.
Oproti minulému roku došlo k výraznému nárůstu celkového počtu klientů
hledajících pomoc v našem zařízení. Přímo v K-centru hledají pomoc především
rodiče, jejichž děti experimentují, případně již pravidelně užívají drogy, dále
partneři/partnerky osob s drogovým problémem a bývalí pacienti psychiatrické
léčebny Červený Dvůr, kteří prošli léčbou a potřebují podporu v abstinenci a
pomoc při vyřizování bydlení, zaměstnání, dokladů či splácení dluhů věřitelům.
Samotní drogově závislí do K-centra přicházejí méně, většinou na přání
příbuzných. Některými z důvodů, proč návštěvnost K-centra samotnými uživateli je
poměrně malá, jsou nízká anonymita v malém městě (s tímto problémem se
potýkají i ostatní malá K-centra), migrace drogově závislých do větších lokalit
(vyšší anonymita, snadnější získávání peněz, nadstandardní služby) a nevhodné
umístěni K-centra (budova u náměstí na kopci, v prvním patře, vstup přes železné
mříže, ve stejné budově jsou i dětské zájmové kroužky a jeden obchod.
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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)
Statistika kontaktů K-centra Český Krumlov v roce 2002
Celkem klientů K-centra:
Celkem kontaktů:
350
z toho

52
z toho

muži
27
ženy

osobních

158

telefonů příchozích

137

telefonů odchozích

55

prvokontaktů

24

25

Druh klientů:
uživatelé
19
rodiče
13
bývalí uživatelé
12
ostatní
8

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.
Výměna injekčního materiálu v roce 2001 a 2002
Výměna inj.
mat
2001
2002
Vydáno celkem
102
62
Sebráno celkem
121
47
návratnost
118,6%
75,8%

Nárůst / pokles
počet
164
168
102,6%

%
↓ 39,3
↓ 62,2
↓ 63,9
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Cíl programu
- Vyhledávat, kontaktovat a vzdělávat uživatele drog
- seznamovat klienty se systémem péče
- Vést uživatele k pravidelné výměně použitého injekčního materiálu nebo
jeho bezpečné likvidaci
- Zvyšovat motivaci klientů ke změně způsobů užívání směrem k méně
rizikovému
- Monitorovat drogovou scénu a reagovat na nové trendy v užívání drog
- Prevence šíření a výskytu HIV/AIDS a virových hepatitid A,B a C
- Prevence kriminality
Závěrečné shrnutí
V průběhu roku došlo k poklesu zájmu klientů o naše služby vlivem jejich
přechodu na měně rizikové braní drog tak i jejich změnou v náhledu na jejich
problém ( přestali s užíváním nelegálních drog – pokračují v užívání legálních,
společností tolerovaných drog). Terénní pracovníci se dále aktivně podíleli na
vzniku dobrovolné supervizní skupiny, kde spolupracují s kolegy z terénních
programů prakticky z celých jižních Čech. Spolupráce spočívá v jejich supervizích
( případových) a dalším vzdělávání v oblasti terénní sociální práce pod odborným
externím vedením.
S klientelou drogově závislých a mladými experimentátory se pak setkává
streetworker přímo na ulici.Terénní práce byla prováděna pravidelně v Českém
Krumlově, Kaplici, Vyšším Brodě a příležitostně ve Velešíně a Horní Plané.
Vzhledem k nedostatečné dopravní obslužnosti v českokrumlovském okrese a
vzhledemk tomu, že nemáme vlastní automobil (na soukromý mělo neblahý vliv
změny počasí), nebylo možné zajistit pravidelnou terénní práci v dalších místech,
přestože máme zprávy o výskytu uživatelů drog v nich.

Volný čas dětí a mládeže
BOUDA – nízkoprahový mládežnický volnočasový klub
Základem činnosti CPDM, o.p.s. v oblasti podpory aktivního trávení volného
času dětí a mládeže města 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.
Programové realizaci tohoto projektu předcházela přípravná fáze, která
spočívala v komplexní stavební rekonstrukci objektu v areálu CPDM, o.p.s. na
Špičáku, které je v letošním roce před dokončením poslední části. Na finanční
investici v celkové částce přesahující tři milióny korun se podílí Město Český
Krumlov, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a S.D.M. Sdružení dětí a
mládeže České Budějovice. Na financování provozu se kromě Města Český
Krumlov v současné době podílí také Nadace rozvoje občanské společnosti
(NROS) z programu Gabriel a Jihočeský kraj.
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V roce 2002 se v klubovém zařízení Bouda uskutečnilo celkem 18
nepravidelných aktivit. Z toho 5 divadelních představení, 6 hudebních koncertů, 4
odborné semináře a 3 dlouhodobé výtvarné výstavy s vernisážemi. Tyto
nepravidelné akce navštívilo celkem 870 návštěvníků z řad dětí, mládeže a
dospělých.
V pravidelné neformální činnosti (hudební, divadelní a taneční skupiny,
skupiny dětí a mládeže –volný čas všeobecně) se v klubu Bouda schází týdne
zhruba kolem 130 dětí a mládeže.
V roce 2002 prošlo ve všech činnostech v klubem Bouda v rámci
jednotlivých činností celkem orientačně přes 6000 dětí a mládeže.

Mládežnický klub „BOUDA“ - Koncert pro Gabriel
(říjen 2002)

Ostatní aktivity CPDM, o.p.s. v oblasti volného času dětí a
mládeže a podpoře talentované mládeže
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. realizuje samostatně či ve spolupráci
s partnery i další aktivity směřující k podpoře volného času dětí a mládeže. V roce
2002 se jednalo o následující souvislejší nebo dílčí a samostatné projekty:

„Bambiriáda 2002“ v Českých Budějovicích (24. až 26. května 2002)
Prezentace neziskových organizací Jihočeského kraje, které pracují s dětmi a
mládeží. CPDM, o.p.s. – ICM Český Krumlov zajišťovalo na této celokrajské akci
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ve spolupráci s dalšími jihočeskými ICM (Tábor, České Budějovice) expozici
ukázkového Informačního centra pro mládež, výstavu na téma „Mládež a Evropa“
s doprovodnými soutěžemi pro děti a mládež a tiskové středisko celé jihočeské
Bambiriády.
Významným okamžikem, který podtrhuje volnočasové aktivity CPDM, o.p.s., bylo
hudební vystoupení mladé romské skupiny Čave Jilestar, jež pracuje pod
supervizí klubu Bouda, na pódiu jihočeské Bambiáirády v Českých Budějovicích.

Rómská kapela z českokrumlovského klubu „Bouda“ na jihočeské Bambiriádě
(květen 2002)

„Dětská Porta – Krumlovský medvěd“ (24. května 2002)
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 spolupořadatelem této akce.
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Dětská Porta v Českém Krumlově
(květen 2002)
„Den dětí v Českém Krumlově – Pohádkový park“
CPDM, o.p.s. se zúčastnilo ve spolupráci se S.D.M. České Budějovice na realizaci
programu Dne dětí v Českém Krumlově (Pohádkový park), kde bylo našimi silami
zajišťováno jedno programové stanoviště. Organizátorem celé akce byl DDM
Český Krumlov
Projekty z cyklu „Dialogy a proměny“
Projektový cyklus seminářů pro studenty středních škol s názvem „Dialogy a
proměny“ pokračoval v roce 2002 třemi semináři:
„Historické kořeny evropské integrace“ – seminář vedl lektor ICEU Praha ing.
Lubomír Kroupa (mládežnický klub Bouda Český Krumlov, 6.května 2003)
„Život a literatura“ – seminář se spisovatelem a universitním profesorem Arnoštem
Lustigem (Hotel Růže Český Krumlov, 10. září 2002)
„Jak přežít v drsné přírodě“ – seminární beseda s Českým polárníkem Jaroslavem
Pavlíčkem (Městské divadlo Český Krumlov, 1. října 2002).
Výše uvedených seminářů se zúčastnilo přes 220 středoškoláků a dalších
zájemců z řad veřejnosti.
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Podpora práce se sociálně znevýhodněných a zdravotně
postiženými dětmi a mládeží
Integrované akce
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 znevýhodněného sociálního prostředí a
integrovaných prázdninových táborů.

Letní integrovaný tábor Zátoň – tradiční součástí programu je také vodácké splutí
části řeky Vltavy (červenec 2002)

Podpora CPDM, o.p.s. spočívala v roce 2002 především v organizační, projektové
a popř. přímé fyzické pomoci uskutečňovaným aktivitám našich partnerů. Jednalo
se o tyto projekty:
a)Jarní tábor v Lomnici nad Popelkou (30 účastníků, z toho 20 Český Krumlov, 10
Dětský domov Volyně)
b)Letní integrovaný tábor „Prázdniny v pohybu“ v Zátoni u Větřní (45 účastníků,
z toho 20 Český Krumlov, 15 Dětský domov Volyně, 10 České Budějovice)
c)Víkendové integrované pobyty, které se v roce 2002 uskutečnily čtyři (2 pobyty
na TZ Slavkov, jeden ba TZ Purkarec a jeden v Tiši). Celkem se těchto pobytu
zúčastnilo 48 dětí z řad klientů SVP Český Krumlov, DDU Homole a ambulance
klinického psychologa v Českém Krumlově.

Podpora činnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - Klub
Český Krumlov (ARPZPD)
CPDM, o.p.s. i v roce 2002 podporovalo zprostředkovaně možnosti činnosti klubu,
kterému do dubna 2002 poskytovalo zdarma kancelářské zázemí pro jeho činnost.
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Na konci dubna svoje působení klub v budově na Špičáku svoje působení
z vlastního rozhodnutí ukončil. Nadále však bezplatně využíval po celý rok 2002
skladové prostory v prostorách SVP Spirála.

Programy mezinárodní spolupráce
V návaznosti na mezinárodní aktivity z let 1998 až 2001 CPDM, o.p.s. realizovalo
v roce 2002 ve spolupráci se svými partnery s Rakouska (Město Wels) a Německa
(Město Straubing) významný mládežnický projekt s názvem „Evropský most
mládeže“, jehož cílem byla podpora navazování kooperačních kontaktů a
překonávání historických bariér v regionu Šumava (jižní Čechy) – Bavorský les
(Dolní Bavorsko) – Mühlviertel (Horní Rakousko).
Projektu se zúčastnilo celkem 36 mládežníků ve věku 15-18 let, z toho 12 z České
republiky.
V roce 2002 byly dále posilovány další mezinárodní kontakty s Francií (příprava
mládežnického projektu v ČR pro rok 2003) a kontakty v oblasti evropské výměny
informací.

Stavba „evropského mostu mládeže“ – Cetviny
(červenec 2002)
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Programy jazykové vzdělávání
Programy jazykové vzdělávání jsou již tradičně dlouhodobě doplňkovým projektem
CPDM, o.p.s. V roce 2002 byla zabezpečována výuka německého jazyka ( ve 2
kurzech) a anglického jazyka( ve 4 kurzech). Věkově je struktura frekventantů je
poměrně široká. Počet zapsaných účastníků 59.

Správa objektu Špičák 114 v Českém Krumlově
Činnosti realizované v rámci správy objektu spočívaly v roce 2002 v realizaci
a)běžného provozního chodu nemovitosti:
-zajišťování úklidu společně užívaných prostor (uklízečky, úklidové prostředky)
-zajišťování drobných provozních oprav
b)větších úprav objektu a revizí
-zajištění revize elektroinstalace a následné odstranění zjištěných závad
-zajištění revize hasicích přístrojů a celého požárního zabezpečení objektu včetně
odstranění nedostatků
c)organizačně administrativních úkolů spojených s nájemními smlouvami a
dodatky, vyúčtováváním záloh na služby ad.
d)dostavba rekonstrukce objektu mládežnického klubu „Bouda“

Nejvýznamnější organizace, se kterými CPDM, o.p.s.
spolupracovalo v roce 2002
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)
MJC Coluche (Francie)
a další
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