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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
Ve složení SR došlo v průběhu roku 2001 k následujícím změnám:na uvolněné místo pro
Mgr.Přívratském byl zvolen za člena SR Mgr. Marek Nerud a na uvolněné místo po Mgr.
Vopatovi byla zvolena za členku SR Růžena Marhounová

Většinu období pracovala SR 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 (2000)

Zaměstnanci
Mgr. Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s.
Ladislav Michalík, programový pracovník projektu Bouda, správa areálu
Špičák 114
Jana Glowatzová, asistentka učitele v MŠ Tavírna
Dana Miesetschlagerová, asistentka učitele v MŠ Tavírna
Alena Hermanová, uklízečka-částečný pracovní poměr

Smluvní pracovníci
Bc. Bedřich Čermák, vedoucí pracoviště K-centrum
Jakub Průcha, street-worker (pracoviště K-centrum)
Jana Golasovská, kontaktní pracovník(pracoviště K-centrum)
Ivana Čmelíková, účetnictví
Iva Sonnbergerová, vedoucí pracoviště ICM
Marie Bergerová, uklízečka

Externí spolupracovníci
Jan Čepelák, správa počítačové sítě, elektronické informace, správa
internetových stránek
Andrea Schneiderová, kontaktní pracovník(pracoviště K-centrum)
Marie Kyselová, jazyková škola
Jaromíra Stropková, jazyková škola
Věra Zajacová, jazyková škola
Martin Kavka, jazyková škola

Dobrovolní pracovníci
Jan Vala, koordinátor projektu “Dům na půl cesty”

Činnost organizace v roce 2001
Oblast podpory zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže
CPDM, o.p.s. se touto zájmovou sférou programově zabývá od počátku svého
založení. Některé aktivity směrované na podporu sociálně a zdravotně
znevýhodněným dětem a mládeži vyvíjí samostatně, další z nich pak ve
spolupráci s dalšími organizacemi. Mezi nejbližší spolupracující organizace v této
oblasti patří především Středisko výchovné péče (SVP Spirála) v Českém
Krumlově a S.D.M. Sdružení dětí a mládeže v Českých Budějovicích a Českém
Krumlově a některé další organizace.

Podpora projektu “Začít spolu” (MŠ Tavírna)
http://www.icm.ckrumlov.cz/vzd_ms_t.html
Dlouhodobou podporu, směřující především na organizační zajišťování
financování některých služeb, poskytuje CPDM projektu “Začít spolu”, který je
realizován Mateřskou školou Tavírna v Českém Krumlově.
Projekt je zaměřen na vytváření vhodných podmínek pro integraci zdravotně
postižených dětí předškolního věku do života běžné populace a jej realizován
samostatně týmem MŠ Tavírna

Podpora činnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - Klub
Český Krumlov (ARPZPD)
http://www.icm.ckrumlov.cz/soc_arpzpd.html
CPDM, o.p.s. podporovalo v roce 2001 zprostředkovaně možnosti rozvoje činností
této organizace prostřednictvím maximálně snížené sazby nájemného (1,- Kč/m2
ročně) za prostory užívané v objektu Špičák 114 v Českém Krumlově. Pro rok
2001 dochází k dohodě o zcela bezplatném užívání administrativních prostor.

Oblast podpory sociálně znevýhodněných dětí a mládeže
V této zájmové sféře CPDM, o.p.s. velmi úzce spolupracovalo se Střediskem
výchovné péče (SVP) v Českém Krumlově, S.D.M.Sdružením dětí a mládeže
České Budějovice a Český Krumlov Krumlově – především v oblastech realizací
projektů “Víkendové integrované pobyty” dětí ze znevýhodněného sociálního
prostředí a “Prevence” (pravidelná činnost dětí ze znevýhodněného prostředí

Prázdninové a krátkodobé projekty
http://www.icm.ckrumlov.cz/pra_sdm_l.html
Podpora CPDM, o.p.s. spočívala v roce 2001 zejména v organizační, projektové a
přímé fyzické pomoci uskutečňovaným aktivitám našich partnerů. Jednalo se o
tyto projekty: “Integrované prázdninové tábory (jarní tábor Slavkov, letní
integrované tábory Zátoň a Purkarec – děti z DD).

Podpůrnou aktivitou k těmto projektům pak bylo uskutečnění akreditovaného
školení hlavních vedoucích letních táborů, m.j. za účastí zástupců
českokrumlovských rómských občanských sdružení

Dům na půl cesty
http://www.icm.ckrumlov.cz/dum
(“Řízené bydlení pro mládež vycházející z dětských domovů”)
V roce 2001 pokračovaly organizační, administrativní, projektové a propagační a
benefiční aktivity spojené s celkovým odstartováním projektu (projekt je určen
mládeži vycházející po ukončení vzdělání a dosažení věku 18-ti let). Tyto činnosti
navazovaly na práce z let 1999 a 2000, kdy jsme orientačně udržovali záměry
projektu v povědomí veřejnosti, státní správy a obecní samosprávy.
Samotné CPDM, o.p.s. však nezískalo státní finanční podporu projektu (MPSV)v
roce 2001.Stavba tak zůstala na realizaci ze strany města Český Krumlov.
Město Český Krumlov se také posléze rozhodlo, že provoz projektu bude
realizovat pod svým přímým řízením.
CPDM, o.p.s. zrealizovalo v roce 2001 spolu s některými dalšími partnery
(Stavební firma Kampách, Městské divadlo, o.p.s., Hotel Růže Č.Krumlov,
Krumlovská inspirace, Jan Vala ad.) některé podpůrné propagační projekty, jejichž
cílem bylo získání finančních prostředků na podporu projektu (část finančních
prostředků byla věnována na vybavení domu a část na úhradu nákladů spojených
s akcemi).

Oblast prevence negativních společenských jevů
Projekt“K-centrum” Český Krumlov
http://www.icm.ckrumlov.cz/k-centrum/
Kontaktní centrum pro drogovou závislost v Českém Krumlově je
nízkoprahovým
zařízením, které vzniklo 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 kontaktovat experimentátory či drogově závislé přímo v jejich přirozeném
prostředí,tj v klubech, na diskotékách, apod.
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 rizicích, spojenými s jejich užíváním, ale také o
možnostech sociální či zdravotnické intervenci, stejně jako o ostatních formách
pomoci.

V primární prevenci K-centrum pokračovalo v realizaci projektu z předchozího
období, tj. působit na děti a mládež, na prvokonzumenty – experimentátory, na
jejich vrstevníky, spolužáky, přátele a rodiče.
Rozhodli jsme se utužovat spolupráci s MěÚ, OkÚ, obcemi celého okresu a
psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr. Prostřednictvím medializace K-centra jsme
chtěli, aby se dostala jeho činnost do povědomí také laické veřejnosti, dále jsme
pokračovali v budování důvěry mezi konzumenty psychoaktivních látek a Kcentrem, aktivně se podíleli na primární a sekundární prevenci v regionu.
Považovali jsme za potřebné v roce 2001 rozšířit vliv K-centra na skrytou část
uživatelů a dále plošně obsáhnout širší oblast nežli město Český Krumlov a jeho
okolí a tato místa navštěvovat dlouhodobě, pravidelně. Dalším cílem bylo rozšíření
pracovní doby na 5 dnů v týdnu (22 hodin).
Personální obsazení K – centra v roce 2001 vypadalo takto : vedoucí K-centra
Bc.Bedřich Čermák – 0,3 úvazku, terénní pracovník 0,5 úvazku, kontaktní
pracovník 0,5 úvazku.

Popis současného stavu, statistika :
Celkem bylo v období 1. 1 . – 31. 12. kontaktováno 46 klientů.
Z toho nejvíce města Český Krumlov a Kaplice.
Nejvíce kontaktů (21) ve věkové kategorii 17 – 20.
Narostl počet klientů vyšší věkové kategorie (nad 23let).
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Graf – věková struktura klientů K-centra Český Krumlov v roce 2001

Rozlišení podle druhu užívání psychoaktivních látek :
Pervitin
20
Marihuana
14
Alkohol
11
Heroin
5
Opium
3
Neznámo
3
Toluen apod.
2
Barbituráty, léky
1
U uživatelů psychoaktivních látek v okresu Český Krumlov převažuje pervitin.
V roce 2001 bylo zaznamenáno celkem 338 kontaktů (výměnný program, sociální
a osobní poradenství, telefonické poradenství, terapie).
V oblasti primární prevence se uskutečnilo celkem 33 besed a přednášek, kterých
se zůčastnilo celkem 729 posluchačů (studenti SŠ, rodiče žáků a studentů,
pedagogové, veřejnost).
Závěrem : Podařilo se nám rozšířit služby K – Centra, rozšířili jsme provozní dobu
centra na 5 dní v týdnu (22 hodin), došlo i k rozvoji terénní práce mimo Český
Krumlov (zejména Kaplice, Velešín).Proběhla setkání se starosty, zástupci škol a
veřejného života všech měst okresu a byla dohodnuta spolupráce, ve které
chceme pokračovat i do budoucna.
Chceme se více orientovat i na doléčovací aktivity, neboť nás stále více kontaktují
klienti, kteří úspěšně dokončili léčbu.
Nadále bychom chtěli pokračovat v rozvoji terénního programu a participovat na
aktivitách v oblasti primární prevence.

Ostatní aktivity v oblasti prevence
V oblasti prevence všeobecně CPDM úzce spolupracovalo se S.D.M.
v Č.Budějovicích a Č. Krumlově, SVP Spirála, protidrogovým koordinátorem OkÚ
Č. Krumlov účastí na širším projektu “Prevence” .Tento projekt je částečně
propojen s činností Informačního centra pro mládež (ICM)- oblast informací o
negativních společenských jevech.
Jednotlivě byly v rámci této oblasti dále uspořádány tři projekty:
1.Vyšší škola života (určeno pro pedagogy a středoškoláky) průřez problematikou
sociálně patologických jevů (za účasti p. Vodňanského a Dobiáše a zástupců
krajské správy PČR a NPC PČR.
2.Besdea s ředitelem NPC PČR pplk.Komorousem
3.Společný EU projekt na téma protidrogová prevence v Rakousku (ve spolupráci
s Úřadem vlády Horního Rakouska)

.

Oblast informačních a poradenských činností
Informační centrum pro mládež (ICM)
http://www.icm.ckrumlov.cz

Tento dlouhodobý projekt je jednou ze stěžejních aktivit CPDM, o.p.s.
Obsahová a koncepční činnost ICM v Českém Krumlově je realizována v těsné
spolupráci se S.D.M. Sdružením dětí a mládeže. Zároveň oba partneři (CPDM a
S.D.M.) vstupují společně do grantových projektů. Koordinace při řešení úkolů
tohoto projektu umožňuje vhodnější využití finančních prostředků, lidského
potenciálu a dobrou dělbu práce při přípravách a prezentaci informačních
materiálů.
Důležitým momentem pro kooperaci v rámci České republiky je členství CPDM,
o.p.s. v Asociaci pro podporu Informačních center pro mládež v České
republice(AICM ČR), která je exkluzivním partnerem MŠMT ČR v oblasti financí a
programového rozvoje sítě ICM v ČR. ICM/CPDM Český Krumlov je zakládajícím
členem této střešní organizace.
ICM Český Krumlov v současné době zajišťuje následující služby pro děti, mládež
a veřejnost:
1.ICM Český Krumlov poskytuje informace v těchto základních obsahových
strukturách:
Vzdělávání. Práce. Volný čas. Cestování. Zdraví. Sociálně patologické jevy.
Ekologie. Sociální skupiny a hnutí. Občan a stát. Sport. Nadace a granty.
Mezinárodní, evropské a národní organizace. Mládež ČR a EU. Drogy a
protidrogová prevence.
Vedle této základní obsahové struktury jsou připravovány postupně další
doplňkové informační bloky.
Informace jsou pro zájemce k dispozici formou tištěnou (informační šanony),
internetovou (vlastní společná stránka ICM Č. Krumlov a ICM Č. Budějovice),
panelovými informacemi, samostatnými tiskovými informačními výstupy(občasné
bulletiny) a v případě potřeby za asistence odborného pracovníka v ICM.

2.V rámci ICM je kromě informačních aktivit poskytováno také poradenství ve
vybraných oblastech (zejména práva(děti, mládež, rodina), volného času,
zpracování grantových žádostí a fundraisingu.
3.Internetové pracoviště se šesti terminály určené zejména pro cílové skupiny
projektu
4.Doplňkové služby pro uživatele (scannování, kopírování, faxování)

Veškeré informační služby a poradenství jsou poskytovány zájemcům zdarma. Za
finanční úhradu nákladů jsou poskytovány pouze služby doplňkové (kopírování,
internet).

Průměrná týdenní návštěvnost v ICM Český Krumlov
Osobní návštěvy:
ca 45 osob
Telefonické informace:
ca 10 osob
Elektronicky odesílané informace:
ca 15 informací
Faxové informace
ca 3 informace
Internetové stránky(návštěvnost):
ca 90 návštěvníků
Týdenní průměr celkem
ca 163 návštěvníků

Ostatní akce zaměřené na informace a jejich propagaci
V roce 2001 ICM Český Krumlov realizovalo dva týdenní speciální informační
projekty zaměřené na informace o Evropské unii pod názvem “Týden EU v ICM”
(květen a říjen 2001), kterých se postupně zúčastnilo 340 dětí a mládeže
z českokrumlovských škol. Projekt byl podpořen ze strany MZV ČR v rámci fondu
“S občany ČR do EU” prostřednictvím AICM ČR.

CPDM, o.p.s. Český Krumlov se podílelo v roce 2001 v rámci realizace projektu
ICM svým jménem a ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou AICM ČR dvou
velmi významných republikových akcí pro děti a mládež:
Bambiriáda 2001
http://www.icm.ckrumlov.cz/AKCE/BAMB2000/index.html
První akcí byla účast na dvoudenní přehlídce volnočasových možností a
nabídek pro děti a mládež “Bambiriáda 2001” – jihočeská část (areál Sportovní
haly České Budějovice, květen 2001).
Ve spolupráci s ICM Tábor a ICM České Budějovice jsme v rámci výstavní části
této akce představili dětem, mládeži a další veřejnosti modelové pracoviště ICM a
zajišťovali mediální propagaci a zpravodajství z této akce

“Mládež a informační společnost”
http://www.icmcr.cz/AKCE/INVENCE

Druhou akcí pak byla mezinárodní výstava “Mládež a informační společnost”,
která probíhala v rámci tradiční výstavy “Invence” (informatika, technická a
vědecká činnost mládeže). Tato čtyřdenní prezentační akce se uskutečnila
v prostorách
Kongresového
centra
Praha
v listopadu
2001.

Podpora talentů. Podpora aktivního trávení volného času
V této oblasti CPDM, o.p.s. výrazně podpořilo(organizační a faktickou “fyzickou”
silou) a bylo spolurealizátorem
některých významných projektů v Českém
Krumlově.
Projekt “Dětská porta – Krumlovský medvěd” (květen a červen 2001)
http://www.icm.ckrumlov.cz/AKCE/MEDVED2000/index.html
Na realizaci projektu společně v roce 2001 již čtvrtým rokem spolupracují Dům
dětí a mládeže v Českém Krumlově, S.D.M.České Budějovice a Český Krumlov,
CPDM, o.p.s. Český Krumlov, Městské divadlo, o.p.s. v Českém Krumlově a
Agentura LH Český Krumlov.
Cílem tohoto již tradičního projektu je vytváření podmínek pro vhodné trávení
volného času dětí a mládeže a podpora dětských talentů v oblasti produkce
folkového a country hudebního žánru soutěžní formou. Významnou (vrcholnou)
součástí projektu jsou společná vystoupení dětských talentů s vyzrálými
hudebními osobnostmi.
Již třetím rokem byl projekt koncipován jako regionální.
Finančně byl projekt podpořen ze strany MK ČR, Města Český Krumlov, MŠMT
ČR a místních sponzorů (podnikatelských subjektů.)
Projekt “Dialogy a proměny”
Na realizaci tohoto dlouhodobého projektu, který je zaměřen na podporu
talentované mládeže spolupracovali CPDM, o.p.s., S.D.M. České Budějovice a
agentura Grados České Budějovice za významného přispění Městského divadla,
o.p.s. a Gymnázia Český Krumlov. Projekt navazoval na v minulosti realizovaný
projekt “Etika a umění”. Cílem projektu bylo usnadnění orientace mladého člověka
v občanském životě, mravní sebereflexi a napomáhání vytváření vlastního
hodnotového systému. Projekt zároveň zprostředkovával chápání kontinuálního
rozvíjení mravního odkazu předků(či naopak jeho popírání a porušování) a otevírá
duchovní prostor pro vnímání a chápání nejdůležitějších principů lidské existence
prostřednictvím etiky, umění a filosofie vůbec.
Projekt byl realizován formou seminářů a přednášek za účasti výrazných
osobností českého filosofického myšlení, politiky a kultury. V roce 2001 přednášeli
a diskutovali biskup českobudějovické diecéze Jan Paďour, rabín Karol Sidon a
herec Ondřej Vetchý.
Projekt není ještě dokončen. Za příznivých finančních okolností by se měly další tři
semináře realizovat v roce 2002.
Projekt byl určen mládeži středoškolského věku. Pravidelně se jej účastnili
studenti z gymnázií Český Krumlov, Kaplice a Prachatice, SPGŠ Prachatice,
částečně pak studenti z SUPŠ sv. Anežky ČK a SZŠ Č.Krumlov a další zájemci
z veřejnosti.
Finančně se na projektu v roce 2001 podíleli: MŠMT ČR, S.D.M.České Budějovice
a Město Český Krumlov..

Projekt “Bouda”
http://www.icm.ckrumlov.cz/bouda
Klubové zařízení pro volný čas mládeže v Českém Krumlově
Ve spolupráci se S.D.M. České Budějovice se podařilo zajistit i v roce 2001
finanční podporu ze strany MŠMT ČR a Města Český Krumlov na investiční
přestavbu vybraného objektu.
První část rekonstrukce byla ukončena v říjnu 2001 a na počátku listopadu 2001
byl zahájen zkušební provoz. V současné době se v objekt týdně účastní
pravidelných i nepravidelných aktivit cca 90 – 100 mladých lidí.
Rekonstrukce bude dokončena v roce 2002.
Na podpoře programové realizace projektu se podílí v letech 2001 a 2002 také
NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti z programu “Gabriel”.

Programy jazykové vzdělávání
http://www.icm.ckrumlov.cz/vzd_jk.html
Programy jazykové vzdělávání jsou již tradičně dlouhodobě doplňkovým projektem
CPDM, o.p.s. Ve školním roce 2001/2002 je zabezpečována výuka německého
jazyka(2 kurzy) a anglického jazyka(4 kurzy). Věková struktura frekventantů je
poměrně široká – od 16-ti let věku výše.

Aktivity na podporu občanského sektoru
I v roce 2001 CPDM, o.p.s. vyvíjelo také aktivity na podporu občanského a
neziskového sektoru v ČR a regionu a to zejména v období celostátní měsíční
kampaně(únor 2000) “30 dní pro občanský sektor”. V rámci této kampaně byla
uspořádána beseda na “drogové” téma s pplk. Komorousem” a naši zástupci ze
zúčastnili mezinárodního diskusního fóra na téma problematiky NGO v Senátu
(březen 2001).

Programy mezinárodní spolupráce
V návaznosti na mezinárodní aktivity z let 1998 až 2000 CPDM, o.p.s. realizovalo
za finanční účasti SDM České Budějovice kooperační společné prázdninové akce
s některými zahraničním partnery.
“Delta 2001” (srpen 2001)
http://www.icm.ckrumlov.cz/AKCE/DELTA2000/index.html
Projekt za účasti české a francouzské mládeže (M.J.C. Piotiers) byl zaměřen
zejména na společné prázdninové poznávání jižních Čech (Český Krumlov, Lipno,
Vltava, České Budějovice…), rozvoj jazykových schopností a navazování
přátelství mezi mladými lidmi s “evropským” podtextem. Projekt byl podpořen ze
strany MŠMT ČR
“Savona 2001” (červenec 2001)
Tento česko-italský projekt se uskutečnil v červenci 2001 v Itálii jako pokračování
projektu z roku 2000, který se uskutečnil v České republice. Také tento projekt byl
podpořen ze strany MŠMT ČR.
“EU-Projekt prevence” (srpen 2001)
Na základě zahájení souvislejší spolupráce s Úřadem vlády Horního Rakouska byl
realizován týdenní mezinárodní projekt zaměřený na výměnu zkušeností z oblasti
prevence negativních společenských jevů určený pro vedoucí pracovníky
s mládeží. Projektu se kromě české a rakouské strany zúčastnili také pracovníci
ze Slovenska a Slovinska.

Správa objektu Špičák 114 v Českém Krumlově
Činnosti realizované v rámci správy objektu spočívaly v roce 2001 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.

Nejvýznamnější spolupracující partnerské organizace CPDM, o.p.s.

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
Okresní úřad v Českém Krumlově
Městské divadlo, o.p.s. v Českém Krumlově
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”

