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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. Zřídit a rozšiřovat nové aktivity a služby ve prospěch dětí a mládeže ve městě Český
Krumlov a spádovém regionu, které pro mládež a děti nebyly nebo nejsou ve městě
k dispozici, založené na principu jejich „trvalé udržitelnosti“.
2. Zajišťovat projektovou činností finanční prostředky pro realizaci dlouhodobých i dílčích
aktivit a služeb pro děti a mládež z externích finančních zdrojů (mimo rozpočet města Český
Krumlov).
Dosahovat tak rozšiřování programových činností a služeb pro děti a mládež bez extrémních
nároků na finanční prostředky z 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 pro děti a mládež a způsobu jejich realizace co největší počet občanů města a
dobrovolných spolupracovníků (jak dospělých, tak i mládeže a dětí) a podílet se tak na
rozvoji občanské společnosti.

Zaměření společnosti
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM, o.p.s.) bylo založeno městem
Český Krumlov na počátku roku 1997.
Hlavní činnosti CPDM, o.p.s. jsou:
- aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů
u dětí a mládeže
- informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a
další veřejnost
- zajištění školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit
souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně
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
Od června roku 2008 došlo k poměrně velkým změnám ve složení statutárních
orgánů CPDM, o.p.s. Český Krumlov.
Původní sestava správní rady, která do června pracovala ve složení: Mgr. Jaroslava
Löblová, ředitelka DDM Český Krumlov, Mgr. Jan Tůma, vedoucí pracoviště
Střediska výchovné péče Spirála Český Krumlov, Mgr. Růžena Marhounová,
vedoucí Centra služeb pro zdravotně postižené Český Krumlov, Mgr. Bohumil
Florián, zástupce ředitele Základní školy Plešivec Český Krumlov, Mgr. Petr
Šulista, speciální pedagog, ředitel PPP České Budějovice, JUDr. Adéla Kamenská,
právník, město Český Krumlov, Ing. Věra Koželuhová, OŠSVaZ Městského úřadu
Český Krumlov byla, a to z důvodů vypršení časových mandátů většiny členů,
rekonstruována a obměněna do nové devítičlenné sestavy:
JUDr. Adéla Kamenská, předsedkyně správní rady, JUDr. Pavlína Matulová,
členka správní rady, Mgr. Jaroslava Neumannová, členka správní rady, Tomáš
Zunt, člen správní rady, Ing. Jaroslav Rytíř, člen správní rady, Mgr. Zdeňka
Šalamounová, členka správní rady, Františka Kuncová, členka správní rady, Jana
Ihnatoliová, členka správní rady, Mgr. Petr Šulista, člen správní rady.
Dozorčí rada společnosti
Souběžně také došlo k personálním doplněním v dozorčí radě společnosti, která
doposud byla tříčlenná a jejíž sestava byla následující: Františka Kuncová, členka
dozorčí rady, do roku 2001 vedoucí odboru školství a sociálních věcí MěÚ Český
Krumlov, nyní v důchodu, Jindřiška Smolíková, předsedkyně dozorčí rady, vedoucí
oddělení školství OŠSVaZ město Český Krumlov a Zdeňka Kösslová, členka
dozorčí rady, předsedkyně S.D.M. - Sdružení dětí a mládeže České Budějovice.
Z dozorčí rady odstoupila paní Františka Kuncová (stala se členkou správní rady).
Složení dozorčí rady bylo doplněno o část bývalých členů správní rady, kterým
vypršel časový mandát.
Dozorčí rada CPDM, o.p.s. Český Krumlov má nyní následující složení:
Jindřiška Smolíková, předsedkyně dozorčí rady, Zdeňka Kösslová, členka dozorčí
rady, Mgr. Bohumil Florián, člen dozorčí rady, Mgr. Jaroslava Löblová, členka
dozorčí rady, Mgr. Jan Tůma, člen dozorčí rady.
Zápis výše uvedeného složení SR do obchodního rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích nebyl dosud proveden.

Pracovníci, externí spolupracovníci a dobrovolníci
Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr
Mgr. Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s., plný pracovní úvazek
Ladislav Michalík, vedoucí projektového pracoviště NZDM Bouda, správa areálu
Špičák 114, plný pracovní úvazek
Iva Sukdoláková, vedoucí projektového pracoviště ICM, plný pracovní úvazek
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Daniel Jambrikovič, vedoucí projektového pracoviště Streetwork (plný pracovní
úvazek) a vedoucí pracovník projektu Viktorie (DPČ 0,2)
Jana Peňáková, pracovnice projektového pracoviště ICM, plný pracovní úvazek
Bc.Pavlína Vrobelová, pracovnice projektového pracoviště Streetwork (plný
pracovní úvazek a pracovnice projektu Viktorie (DPČ 0,2))
Stabilní (pravidelní) smluvní pracovníci (částečné smluvní úvazky, služby)
Jiří Muk, terénní a programový pracovník NZDM Bouda, DPČ 0,5 (od července
2008)
Adam Kamenský, programový pracovník NZDM Bouda, DPŠ 0,5 (do června 2008)
Dagmar Pekařová, ekonomika a účetní podklady CPDM, o.p.s. (DPČ, úvazek 0,3)
Mgr. Irena Škrabalová, účetnictví CPDM, o.p.s. (služba)
Jan Čepelák, správa počítačové sítě, elektronické informace, správa internetových
stránek, supervize projektového pracoviště Rádio ICM (služba)
Mgr. Lucie Kozáková, externí vyučující jazykové školy (služba)
Další externí spolupracovníci v dílčích projektech
Petr Fidrich, Michal Tejmar, Daniel Turnhofer, Ing. Ondřej Krátký, Mgr. Pavla
Kopečková, Mgr. Jaroslav Král, Jan Kubík, Zdeňka Kösslová, Jitka Kubíčková, Jiří
Faltus, Anna Frnochová, Barbora Blechová, David Benč, Jan Marek, Jaroslav Pavlů,
Petr Prokeš, Václav Kupilík, Veronika Prokopcová, Eva Žižková
Dobrovolní spolupracovníci
Pavel Výborný , Pavel Heller, Jirka Thon, Pavel Rampas , Martin Hodina, Václav
Fencl, Vladimír Kössl, Jakub Lysák, Jaroslav Vomáčka, Josef Sýkora, Jiří Veselý,
Luděk Plza, Ondřej Novák, Luboš Sýkora, Petr Chromečka, Jan Fous a další
Studenti VŠ a SŠ na praxích
Eliška Kučerová, Martina Kyselová

Financování obsahové činnosti CPDM, o.p.s. a projektová
činnost
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 v kombinaci s prostředky poskytnutými městem
Český Krumlov a vlastními zdroji.
Rozsah aktivit CPDM, o.p.s., jejich kvalita a výsledky tedy závisí v převažující míře
na zvládnutí včasné přípravy kvalitních grantových projektů a žádostí.
Podrobné informace o financování a jeho výsledcích jsou uvedeny ve finanční
zprávě.
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CPDM, o.p.s. Český Krumlov – struktura pracovišť a projektů

ICM

BOUDA

STREETWORK

RADIO ICM

INFORMACE
PORADENSTVÍ
EURODESK
VZDĚLÁVACÍ
AKCE
INFORMAČNÍ
KAMPANĚ
A AKCE

VOLNÝ ČAS
NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PORADENSTVÍ

PROTIDROGOVÁ
PREVENCE
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
TERÉNNÍ
PROGRAMY
PROTIDROGOVÁ
PORADNA

INTERNETOVÉ
RÁDIOVÉ
VYSÍLÁNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ –
HUDBA –
TÉMATICKÉ
PORADY –
MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE
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HSM

HUDEBNÍ
NAHRÁVKY
VYDÁVÁNÍ
HUDEBNÍCH
CD
KONCERTY

OSTATNÍ

EVROPSKÉ A
DOBROVOL.
PROJEKTY
MLÁDEŽE –
FESTIVALY –
DNY DĚTÍ –
VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ
PLÁN – Ad.

Programové aktivity CPDM, o.p.s. v roce 2008
I. Informační a poradenské služby
Projektové pracoviště ICM - Informační centrum pro mládež Český
Krumlov
ICM Český Krumlov je od 10.12. 2007 držitelem certifikátu kvality poskytovaných
informačních a poradenských služeb AICM ČR. Tento certifikát má platnost do 31.12.
2011.

V roce 2008 vstoupilo ICM v Českém Krumlově jako jedno z projektových
pracovišť CPDM, o.p.s. již do jedenáctého roku své činnosti. Oficiálně
bylo otevřeno 28. února 1998. Zřizovatelem ICM je Centrum pro
pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov. ICM ČK
působí především v regionech: Český Krumlov, Kaplice,
Prachatice a v dalších oblastech JČK dle potřeby a svých
možností.
ICM ČK je od prosince 1999 členem AICM ČR – Asociace pro podporu rozvoje
Informačních center pro mládež v České republice.

Hlavní obsah činnosti projektového pracoviště ICM
Hlavními činnostmi ICM Český Krumlov je poskytování následujících služeb:
Poskytování informací z vybraných oblastí dětem, mládeži, pedagogům, rodičům,
pracovníkům s dětmi a mládeží, ale i široké veřejnosti.

ICM sbírá a shromažďuje informace z těchto oblastí: vzdělávání, práce, volný čas,
cestování, zdraví, sociálně patologické jevy, ekologie, sociální skupiny a hnutí,
občan a stát, mezinárodní, evropské a národní organizace, mládež v EU a další
informace regionálního typu dle potřeby.

ICM také nabízí doplňkové služby za režijní ceny pro širokou veřejnost:
Internet, kopírování černobílé (A4, A3), laminovací službu, prodej publikací, tisk
(černobílý, barevný), přístup na PC atd.
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Další doplňkové služby poskytované zdarma:
Skenování, zapůjčování vzdělávacích a naučných CD-ROMů, videokazet, DVD a
publikací, exkurze žáků a studentů v ICM, jednorázové a nepravidelné informační
a vzdělávací akce pro děti a mládež.
Informační centrum pro mládež Český Krumlov je také regionálním střediskem
evropské informační sítě pro mládež EURODESK.

ICM poskytuje také odborné poradenství ve vybraných oblastech (pedagogika
volného času, grantové poradenství, krizová pomoc a intervence, profesní a
studijní poradenství, konzultace a pomoc v oblasti evropské dobrovolné služby a
evropských výměn mládeže, ad.).
Případy, které potřebují specializovanou pomoc a poradenství jsou řešeny
s dalšími spolupracujícími subjekty (ostatní vlastní pracoviště CPDM, o.p.s.,
externí spolupracující organizace).

Personální a technické zajištění činnosti ICM
Na programové činnosti ICM se, kromě současných dvou stálých pracovnic,
podílejí průběžně a dle zájmu praktikanti SŠ a VŠ a dílčím způsobem také
dobrovolníci z řad mládeže z regionu.
Technická zařízení nedoznala v roce 2008 žádných změn.

Dílčí nepravidelné a průběžné aktivity ICM Český Krumlov v roce 2008
Informační semináře se studenty a pedagogy
V roce 2008 jsme uskutečnili 3 informační semináře o ICM a dalších projektových
pracovištích CPDM, o.p.s., které byly určeny žákům a studentům ZŠ a SŠ (celkem
54 žáků a studentů), 2 semináře z toho byly určeny návštěvám (delegacím
studentů) ze zahraničí (celkem 16 účastníků). Další 2 semináře byly určeny
pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ, první seminář proběhl na téma „Sekty“
s panem Dr. Janem Polívkou a druhý na téma „Dětská agrese“ s Mgr. Jiřím
Kressou, celkem se zúčastnilo 26 pedagogů. Jako regionální partneři sítě
EURODESKu jsme uskutečnili 3 informační semináře SYTYKIA, kterých se
zúčastnilo 93 studentů. Těchto všech seminářů se tedy celkem zúčastnilo 189
žáků, studentů, zahraničních hostů a pedagogů.
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Seminář z EU programu SYTYKIA na Gymnáziu v
Kaplici

Informační seminář o CPDM a jeho aktivitách
v NZDM Bouda

Tištěný Zpravodaj.krumlov.cz
CPDM, o.p.s. – ICM Český Krumlov se spolu s OS ICOS podílelo na vydávání
tištěného občanského informačního zpravodaje – „Zpravodaj.Krumlov.cz“. Do
srpna 2008 vyšla 2 čísla a v období září – prosinec 1 dvojčíslí tohoto zpravodaje,
který byl distribuován do všech domácností a institucí ve městě Český Krumlov
(včetně našich informačních příspěvků).
Podpora zaměstnanosti
Informační centrum pro mládež i v tomto roce pokračovalo v realizaci služeb
vedoucích k podpoře zaměstnanosti. ICM nabízelo kontakty na příležitostné
brigády a zaměstnání. Klientům, kteří jsou řádně vedeni na Úřadu práce a prokáží
se dokladem z ÚP, jsme poskytovali přístup na internet zdarma, především pro
účely hledání svého nového zaměstnání.
ICM Český Krumlov – výstavy a prezentace
ICM Český Krumlov se aktivně podílelo na tradiční akci města Český
Krumlov s názvem „Kouzelný Krumlov“, která se konala v měsíci
dubnu 2008. Zde ICM mělo vlastní stánek s připraveným herním
programem pro děti a připravenou prezentací nejen ICM, ale všech
projektových pracovišť CPDM, o.p.s. (cca 2.000 účastníků akce).

Dále ICM připravilo spolu s městem Český Krumlov v dubnu
v prostorách Městského úřadu výstavu „Průvodce mým městem“,
což byla další část projektu se stejným názvem, který se
uskutečnil v prosinci 2007. Na této výstavě byly prezentovány
dětmi a studenty vytvořené průvodce historií Českého Krumlova
(odhad návštěvnosti: ca 1.500 návštěvníků, vernisáž: 50
účastníků).
9

ICM Český Krumlov se již tradičně aktivně spolupodílelo na realizaci výstavních
expozic ICM ČR (AICM) na veletrzích Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích
(září 2008) a EDUCA 2008 v Liberci (přelom října a listopadu 2008). Počet
návštěvníků expozic na výstavách nelze specifikovat, avšak dle názoru personálu
z ICM, jež expozice obsluhoval, byl zájem o poskytované informace a o prvotní
poradenství velký.
V lednu 2008 se zástupci jihočeských ICM (konkrétně Český
Krumlov a Tábor) zúčastnili mezinárodního veletrhu Regiontour
Brno. Cílem dvoudenní účasti na tomto veletrhu bylo cíleně
propagovat a fyzicky předat zájemcům z řad turistických
informačních center z ČR nový společný produkt jihočeských ICM –
tištěnou verzi „Katalogu levného ubytování v Jihočeském kraji
2008“.
Tato aktivita byla umožněna díky spolupráci jihočeských ICM
s Jihočeským krajem – odborem kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, který pro prezentaci jihočeských ICM a katalogu
poskytl část prostoru v expozici Jihočeského kraje. Cíleně a osobně
bylo v rámci tohoto veletrhu takto distribuováno přes 2.500 výtisků tohoto
katalogu.
Další část výtisku katalogu byla Jihočeským krajem distribuována prostřednictvím
jihočeské expozice na česko – rakousko – německém turistické veletrhu v Pasově
a část výtisků katalogu byla předána také do jihočeského zastoupení v Bruselu.
V měsících květnu až září 2008 pak byl propagační easy displej katalogu spolu
s potřebnými výtisky umístěn pro veřejnost ve vstupní hale hlavní budovy
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
Spolupráce v rámci sítě ICM v ČR
CPDM, o.p.s., projektové pracoviště ICM Český Krumlov, spolupracovalo
průběžně dle aktuálních potřeb s partnerskými informačními centry pro mládež
v České republice, sdruženými v AICM ČR a také s Informačním centrem pro
mládež NIDM MŠMT ČR (především výměna informací).
Těsnější spolupráce pak probíhala s jihočeskými ICM v Českých Budějovicích a
Táboře. ICM Český Krumlov se dále dílčími úkoly podílelo na přípravách
informačních expozic, vzdělávacích výstavách atd.
V druhé polovině roku 2008 se ICM Český Krumlov spolupodílelo na vybraných
aktivitách AICM ČR v rámci první částí kampaně MŠMT ČR s názvem „Evropa
mladýma očima“.
Provoz internetové sítě v budově Špičák 114
CPDM, o.p.s. (pracoviště ICM) poskytuje svým dalším projektovým pracovištím
(Bouda, Streetwork, Rádio ICM, Hudební studio mladých) a některým subjektům
sídlícím v budově Špičák 114 připojení do sítě Internet a tuto síť spravuje.
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Orientační statistika poskytnutých informací, poradenství a dalších služeb
ICM v roce 2008
Způsob poskytovaných informací a služeb
Webové stránky ICM (unikátní přístupy)
Fyzické osoby v ICM
Semináře a besedy
Informace poskytnuté e-mailem, telefonicky,
poštou
Celkem poskytnuto informací a služeb

Počet
56.646
580
259
1.147
58.634

Stručný komentář ke statistice
Ve srovnání s minulými obdobími, se postupně mění způsoby (formy) jakými mladí lidé
hledají a získávají potřebné informace. Je velmi patrný odklon od potřeby fyzicky
navštívit nějaké informační místo pro získávání základních (všeobecných) informací.
Ukazuje se, že jasným trendem je ze strany uživatelů preferování
elektronických informací a poté následné poradenství. Možnými
východisky a dalšími způsoby strategie poskytování informací se
budeme zabývat společně na republikové úrovni spolu s dalšími
partnery ICM v ČR, kterými jsou AICM ČR, MŠMT ČR a NIDM MŠMT.

Poznámky:
Do výše uvedené statistiky nejsou zahrnuty:
• informace, které byly poskytnuty návštěvníkům výstavních expozic
na společných prezentacích AICM ČR, na nichž se ICM Český
Krumlov podílelo a na samostatných výstavách a veřejných
prezentacích
• informace zasílané prostřednictvím elektronického informačního
bulletinu CPDM, o.p.s. a dalšími hromadnými informačními
maily
• informace předávané prostřednictvím tištěných zpravodajů, médií ad.
• informace vysílané mládežnickým internetovým „Rádiem ICM“ (samostatný
speciální mládežnický projekt internetového rádia)

Podpora projektu ICM Český Krumlov v roce 2008
V roce 2008 byla celoroční pravidelná informační a poradenská činnost pracoviště ICM
Český Krumlov a jeho dílčí informační projekty finančně podpořeny především ze strany
města Český Krumlov, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihočeského
kraje, AICM ČR a vlastními výnosy z poskytování doplňkových služeb.
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II.Protidrogová prevence a terénní preventivní programy
Projektové pracoviště Streetwork
Terénní program „Streetwork pro města Český Krumlova a Kaplice“. Terénní
program „Viktorie“.

Terénní program „Streetwork pro města Český Krumlova a Kaplice“
Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice funguje pod tímto názvem jako
sociální služba od poloviny roku 2003. Pracoviště fungovalo od roku 1999 pod
původním názvem K-centrum. Cílem této sekundární a terciární služby je navazování
nových kontaktů, poskytování služeb Harm Reduction, šíření osvěty mezi
rekreačními uživateli drog a snaha o změnu v chování klientů směrem k méně
rizikovému užívání drog. V roce 2008 fungoval terénní program Streetwork v již dříve
zavedených lokalitách ve městech Český
Krumlov, Kaplice a obci Větřní. Oproti roku 2007 došlo ve fungování terénního
programu Streetwork k několika provozním a organizačním změnám. Od počátku
roku 2008 byl terénní program rozšířen na lokality v oblasti Lipenské nádrže
(spádový region Českého Krumlova), které jsou tvořeny obcemi - Horní Planá,
Loučovice, Frymburk a Vyšší Brod a také některými příhraničními obcemi
(Dolní a Horní Dvořiště, Studánky), které jsou z hlediska svého geografického
položení problematické, ale naznačují mnohé možnosti a také problémy, se kterými
se tyto lokality v souvislosti s drogovou problematikou potýkají. Terénní práce tak
byla rozšířena na tyto lokality po četných indiciích (rozhovory s klienty, telefonické
konzultace, vlastní monitoring oblasti), které nás vedly k závěru, že tyto lokality mají
možný potenciál pro rozšíření terénního programu. Pro rok 2008 došlo v oblasti
terénní práce též ke změnám, které spočívají v časovém rozšíření a reorganizaci
terénní práce ve stávajících lokalitách tak, aby jednotlivé časové dotace lépe
odpovídaly potřebám klientů a jednotlivých lokalit. Došlo tak k efektivizaci a lepšímu
využití časových dotací streetworku vzhledem k potřebám klientů. Konkrétně Český
Krumlov – vhodnější časy v terénu v jednotlivých místech (lokalitách) a také rozšíření
na dosud opomíjené lokality Českého Krumlova (např. sídliště Plešivec, Za Nádražím
apod.) Jednotlivé lokality jsou tak navštěvovány spíše v kritických časových dobách
a častěji. Kaplice - rozšíření časových relací, podobně také v obci Větřní. Za
významný prvek ve fungování terénního programu v oblasti města Kaplice lze též
považovat získání kontaktní místnosti v centru města. Kontaktní místnost je
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z pohledu dané lokality výchozím bodem v tomto mikroregionu a pro terénní práci na
malém městě je velmi důležitá.
Terénní program Streetwork navázal v roce 2008 také úspěšně v oblasti harm
reduction a drogového poradenství na druhý terénní program pracoviště Streetwork samostatný projekt Viktorie, který působí v oblasti pouliční a klubové prostituce.
V rámci tohoto projektu bylo uskutečněno více jak 450 kontaktů, bylo vyměněno 407
injekčních stříkaček a provedeno 75 testů na infekční nemoci.
V rámci projektu „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“ se podařilo v roce
2008 naplnit předpokládaný plán ve všech hlavních ukazatelích.
Při realizaci projektu „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“ v roce 2008 se
pracovníci Streetworku věnovali v průběhu celého roku besedám (seminářům)
převážně na základních školách v regionu Českokrumlovska a také zájmovým
besedám pro laickou veřejnost na téma drog a současného stavu v této oblasti (např.
městská knihovna Větřní a Český Krumlov).
Pracovník projektu Streetwork se v roce 2008 též podílel na komunitním plánování
sociálních služeb ve městě Český Krumlov s možností ovlivňovat současný stav
protidrogové politiky a následných opatření města Český Krumlov v této oblasti.
Z navazujících aktivit projektu Streetwork je možné zmínit dlouhodobou spolupráci
na přípravě modelových programů specifické primární prevence ve spolupráci s SVP
Spirála Český Krumlov na projektu Třídní kolektivy. Projekt Streetwork se při
spolupráci zaměřil na vytváření modelových programů v oblasti protidrogové
prevence. V oblasti prevence se projekt také podílí na cyklu přednášek v NZDM
Bouda, které je dalším projektovým pracovištěm CPDM o.p.s. Český Krumlov.
Pracovníci projektu Streetwork zajišťovali v roce 2008 také odbornou pomoc
a poradenství na Slavnostech pětilisté růže a kulturním festivalu „Cihelna -Vytupovat“
v červnu 2008.
Změny v realizaci oproti předloženému projektu
V průběhu realizace projektu „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“ došlo
v roce 2008 k těmto změnám:
a) terénní program byl rozšířen na lokality Lipenska a některých příhraničních oblastí,
ve snaze plně využít stávající potenciál dané lokality (Českokrumlovsko), která je
poměrně řídce osídlena, avšak rozlohou zaujímá značně velkou oblast.
b) oproti roku 2007 došlo k určité časové reorganizaci ve stávajících lokalitách
Vývoj a změny cílové populace
Lokalita Český Krumlov

Oproti předchozím rokům se v lokalitě Český Krumluv podařilo poměrně dobře využít
znalostí stávající lokality a jednotlivých městských částí - zejména sídlišť, kde je
situace z pohledu terénní práce nejvíce aktuální. Jsou to zejména sídliště Mír, nově
sídliště za Nádražím a též sídliště Plešivec. Oproti roku 2007 došlo k navázání
kontaktů na sídl. Plešivec, kde není situace tak problematická a jedná se spíše o
klidnější část města a také na sídlišti za Nádražím. Sídliště Mír je charakteristické
poměrně četnou romskou komunitou a terénní program zde pracuje zejména s těmito
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klienty zhruba ze 2/3. Zbytek tvoří kontakty problémových uživatelů a
experimentátorů z většinové společnosti. Práce na sídlišti je i tak poměrně
problematická a po zhruba dvou raziích ze strany policie ČR zde není lehké udržet
důvěru klientů. Jako velmi problematický se také jeví nově zavedený kamerový
systém v této části města. Klienti jsou tak často velmi vystresovaní z jakékoliv
situace, kdy by mohlo dojít k jejich zachycení tímto systémem a celková nedůvěra ke
komukoliv je poměrně vysoká. Často je tak třeba vždy znovu budovat vzájemnou
důvěru. Ostatní sídliště jsou z našeho pohledu spíše klidnější a z hlediska TP
využívány méně často, ale pravidelnými klienty. Centrum města je z pohledu terénní
práce velmi problematické vzhledem k vysokému turistickému ruchu (více jak 1 mil.
osob - návštěvníků ročně). Pravidelně však dochází ke kontaktům v prostorách
městského parku. V roce 2008 se dařilo lépe pracovat zejména v letních a
podzimních měsících s pravidelnými návštěvníky těchto lokalit (převážně studenti
středních a vyšších škol a různé skupiny sociálně nepřizpůsobivých občanů bezdomovců apod.). V lokalitě městského parku probíhají také četné nedrogové
kontakty. Celkově se zvýšený pohyb v letních měsících projevuje též v počtu
kontaktů v této části města. V centru města jsou také navštěvovány vytipované
restaurace a kluby. Souhrnně můžeme konstatovat, že v této lokalitě dochází ke
kontaktu se stávajícími i dosud neznámými klienty a experimentátory.
Lokalita Kaplice

V první polovině roku 2008 se dařilo v této lokalitě navázat oproti roku 2007 nové
kontakty. Drogová scéna ve městě Kaplice je velmi uzavřená a je těžké si zde získat
důvěru jednotlivých klientů. V kvěnu roku 2008 se podařilo získat ve městě
prosřednictvím MěÚ Kaplice kontatktní kancelář, která do značné míry řeší
problémy terénní práce na tomto malém městě (nedůvěra klientů a žádná
anonymita). Celkově je pořád i přes značnou znalost místního prostředí a cíleného
oslovování počet stávajících klientů značně kolísající. Během roku 2008 se podařilo
získat kontakty i ve skryté populaci uživatelů a místní romské komunitě. Ve městě
probíhá spolupráce s lékárnami, metodiky prevence i místním protidrogovým
koordinátorem.
Z hlediska rozvrstvení klientů je ve městě Kaplice mnohem
rozmanitější cílová skupina osob, které užívají drogy - od experimentátorů po
teenagery až po osoby poskytující sexuální služby a zahraniční dělníky. Lokalita se
navštěvuje dvakrát týdně
Lokalita Větřní

Lokalita Větřní je rozdělena na dvě spádové území lokalita tzv. “dole” je
navštěvována od března 2007. Tato lokalita je charakteristická svou početnou
romskou komunitou. V roce 2008 jsme v této lokalitě zaznamenali setrvalý stav a to
jak v počtu klientů, tak v počtu vydaného injekčního materiálu. Dochází též k obměně
klientů. Terénní práci v této lokalitě znesnadňuje zejména typický přístup romských
klientů k výměnnému programu a neochota vracet ”špinavé injekční stříkačky”. Práce
v této lokalitě byla v roce 2008 i značně problematická z důvodu bezpečnosti jednou došlo téměř k fyzickému napadení a několikrát bylo streetworkerům
vyhrožováno (oblast Větřní “dole” je známa celkově i zvýšenou kriminalitou).
Rozvrstvení klientů směrem k věkovému rozlišení je poměrně vyrovnané, jsou zde
klienti všech věkových skupin. V této lokalitě se daří oslovovat i poměrně mladé
příslušníky romského etnika formou nedrogových kontaktů. Lokalita se navštěvuje
dvakrát týdně.
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Lokalita Větřní tzv. “nahoře” je lokalita centrální obce Větřní a je méně problematická.
V této lokalitě je aktuální oblast pro terénní práci zejména oblast parku a místního
školního hřiště, kde se schází místní problémová mládež. V lokalitě “nahoře” se daří
udržovat několik drogových pravidelných kontaktů a oslovovat zejména mladé lidi
prostřednictvím letáků a nabídkou služeb pracoviště Streetwork.
Lipensko

Tato lokalita je novou lokalitou projektu Streetwork. Od ledna roku 2008 je
navštěvována jednou týdně, vždy v pátek. Celá lokalita je poměrně rozsáhlá a skládá
se z několika malých obcí a vesnic v okolí Lipenské nádrže zhruba do 2000 tisíc
obyvatel. V této nové lokalitě pracoviště Streetwork se podařilo i přes místní
neznalost “drogového” terénu navázat nové kontakty. Celkově zde bylo kontaktováno
14 klientů, kteří nemohli využívat terénní program pro jeho místní nedostupnost. Jde
zejména o problémové uživatele - mladé lidi do 25 let. Zatím jako nejnadějnější
z pohledu terénního programu se jeví lokality Loučovice a Vyšší Brod. Obec
Loučovice
má opět svou místní romskou komunitu a je z této oblasti
i nejproblematičtější, ke kontaktům zde dochází v městském parku a na místním
sídlišti. Součástí trasy “Lipensko” byla původně i oblast příhraničí (Dolní a Horní
Dvořiště). Obsahově i složením klientely je tato oblast hodně podobná městu
Kaplice. Tato oblast je však již od poloviny roku 2008 navštěvována úspěšně druhou
terénní službou pracoviště Streetwork - terénní službou Viktorie, která tuto oblast
dostatečně pokrývá i z hlediska výměnného programu. Terénní služba Viktorie
pracuje s lidmi poskytujícími sexuální služby za úplatu. Po roce působení v této
lokalitě, je možno říci, že některé lokality Lipenska jsou z hlediska terénní práce
značně nadějné.
Tým – změny v personálním obsazení, vzdělávání, supervize, stáže
V roce 2008 došlo ke stabilizaci týmu projektového pracoviště Streetwork - celkově
tvoří tým 3 pracovníci o celkovém objemu 2,2 úvazku. V září roku 2007 byla na
pracoviště přijata nová pracovnice Bc. Pavlína Vrobelová na 1.0 úvazku. Z důvodu
ukončení spolupráce s dosavadním vedoucím pracoviště (Mgr. J. Průchou) došlo ke
změně na místě vedoucího pracoviště / projektu. Od ledna 2008 se vedoucím
pracoviště Streetwork stal Mgr. Daniel Jambrikovič, který působil v projektu
v předchozím období jako streetworker. Vzhledem k přiděleným dotacím a finanční
nejistotě nebyli v první polovině roku 2008 pracovníci za organizaci posíláni na
žádné dlouhodobé kurzy. Oba zbývající pracovníci si doplňují VŠ vzdělání, obory
soc. práce a adiktologie. Během roku 2008 se pracovníci projektu Streetwork
zúčastnili různých seminářů a konferencí s drogovou problematikou např. ATkonference, oblastní konference protidrogových specialistů - o.s.prevent apod.
V průběhu května 2008 absolvovali pracovníci projektu Streetwork stáž v zařízení
„Jana Domažlice“. Supervize projektu probíhá pod vedením zkušeného supervizora
Mgr. Petra Matouška vždy 1 krát za 3 měsíce.
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Hodnocení a výsledky
Statistika terénního programu

Je vedena statistika v programu FREEBASE.
Způsob hodnocení, kvalita, kvantita, efektivita

V rámci projektového pracoviště a v jeho terénním programu je prováděno dvojí
hodnocení účinnosti a kvality námi poskytovaných služeb – kvalitativní
a kvantitativní
a) Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení práce a efektivity probíhá průběžně v rámci porad realizačního
týmu projektového pracoviště vždy jednou za týden a také prostřednictvím schůzek
se supervizorem pracoviště / projektu jednou za 3 měsíce.
Hodnocení probíhá formou zpětných vazeb při supervizi, zpracováním případových
studií, zpětných vazeb supervizora a zpětných vazeb spolupracujících zařízení
a externích spolupracovníků (v rámci CPDM o.p.s.). Dále sledováním jednotlivých
klientů od prvního kontaktu po doléčovací program a sledováním výskytu infekčních
chorob a rizikového chování klientů v souvislosti s distribucí HR materiálu
a poskytovaných informací.
Způsob zjišťování kvalitativních dat:
Kvalitativní data jsou zjišťována:
- vedením a sledováním dokumentace vedené o klientovi (změny v klientově
drogové kariéře, změny klientova rizikového chování, sociálního prostředí atd.),
- sledováním efektivity spolupráce s klientem a sledováním zda použité intervence
vedou k určenému cíli, především ke změně rizikového chování,
- rozhovorem s klienty o tom, jak jim dané služby vyhovují (terénní a provozní hodiny,
čas a prostředí kontaktního místa, distribuovaný injekční materiál, jeho množství
atd.).
b) Kvantitativní hodnocení

Hodnocení činnosti z kvantitativního pohledu probíhá formou průběžných a výročních
zpráv, které zpracovává vedoucí zařízení (projektového pracoviště CPDM, o.p.s.
Český Krumlov).
Hodnocení činnosti „terénního programu“ se provádí formou průběžných a výročních
zpráv o realizaci programu. Je zpracovávána statistika vypovídající o kvantu a kvalitě
odvedené práce. Zprávy o terénním programu vypracovává vedoucí programu.
Jako standardní používáme při kvantitativním vyhodnocování činnosti tabulky
RVKPP - „Počet klientů a kontaktů“ a „Služby a výkony“. Navíc sledujeme tendence
na drogové scéně a vypracováváme doporučení do další činnosti a vymezení priorit
do dalšího období.
Zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů
Od počátku roku 2008 došlo k personální i programové stabilizaci pracoviště
Streetwork. Pracoviště Streetwork se v roce 2008 zaměřilo především na kvalitní
poskytování terénního programu a služeb Harm reduction ve stávajících lokalitách
a také na jeho rozšiřování na zbývající lokality Českokrumlovska. To znamená oblast
Lipenska. Dlouhodobým cílem pracoviště je zvyšování kvality stávajících služeb
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a využití potenciálu celé oblasti Českokrumlovska. Terénní program je provozován
na rozlohou poměrně velkém území a jednotlivé lokality se od sebe někdy klientelou
i podmínkami značně liší. Z časového i prostorového rozsahu je tak tato oblast
obtížně dostupná. Během prvního pololetí došlo k reorganizaci časových dotací
v jednotlivých stávajících lokalitách (Český Krumlov, Větřní, Kaplice) a snaze zvýšit
dostupnost služby v nových lokalitách (Lipensko). V této nové lokalitě se podařilo
navázat kontakty a splnit tak základní cíl a to proniknout do lokality a navázat zde
drogové i nedrogové kontakty. Prioritou pracoviště v roce 2008 bylo maximálně
rozšířit povědomí o službách HR na zbytek lokalit Českokrumlovska a dosahovat tak
lepších výsledků v podobě počtu kontaktů i jednotlivých klientů. To se podle
dosavadních ukazatelů zatím daří. Úspěchem projektu v roce 2008 také bylo získání
kontaktních prostor v lokalitě Kaplice, které jsou důležité pro lepší fungování TP.
v této lokalitě. Jejich další využití ovšem záleží na získaných finančních prostředcích
projektu v roce 2009.
V roce 2009 by se pracoviště Streetwork chtělo věnovat zejména vnitřnímu
fungování pracoviště v návaznosti na poskytované soc.služby, dále výkaznictví
včetně ostatní administrativy a zefektivnění činnosti směrem k podávání grantových
žádostí projektu. Jako efektivní z pohledu zejména výměnného programu se také
ukázalo propojení Projektu Streetwork s terénní sociální službou Viktorie (druhý
projekt pracoviště Streetwork) pracující v oblasti pouliční a klubové prostituce.
Popis spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog
Pracovník CPDM o.p.s. – Streetworku se účastnil několikrát odborných setkání při
městských úřadech, kde konzultoval konkrétní možnosti spolupráce a představoval
naši práci. Pracovník Streetworku je členem skupiny pro komunitní plánování
sociálních služeb ve městech Český Krumlov a Kaplice. V roce 2008 se Streetwork
též podílel na technickém zabezpečení Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově
(služby harm reduction). Pracoviště Streetwork vždy čtvrtletně referuje o svých
výsledcích a klientech krajské hygienické stanici. V oblasti léčby a další odborné
pomoci dobře spolupracujeme zejména s Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr
a dalšími odbornými zařízeními na území Jihočeského kraje - drogovou poradnou
a centrem následné péče o.s. Prevent, dále kontaktním a doléčovacím centrem pro
drogovou závislost o.s. Háječek, institutem pro rozvoj osobnosti v Českých
Budějovicích a terénními programy v sousedních lokalitách. V oblasti ambulantní
léčby spolupracujeme zejména s psychiatrem MUDr. Norkem, MUDr. Alešem,
PhDr. Šírkovou a PhDr. Markusovou. V této oblasti postrádáme v našem regionu
širší nabídku služeb, a to i přesto, že jsou klienty vyhledávány. Na regionální úrovni
spolupracujeme také s OSPOD na místně příslušném městském úřadu.

Statistika projektu
Výkaznictví projektu Streetwork je vedeno v programu FREEBASE. Oproti roku 2007
došlo k více jak 60% obměně stávajících klientů a k nárůstu počtu prvokontaktů.
Množství vyměněného materiálu se zvýšilo o zhruba 30% oproti roku 2007. Objem
ostatních výkonů také - počet klientů vzrostl o zhruba 28 % a počet kontaktů o 50%
oproti roku 2007. Na výsledcích se tak projevilo využití celé spádové oblasti bývalého
okresu Český Krumlov a lepší časové rozvržení v jednotlivých lokalitách. Pro
zpřesnění údajů uvádíme počty obyvatel v cílových lokalitách: Český Krumlov 14 500 obyvatel, Kaplice – 7000 obyvatel, Větřní – 3800 obyvatel. Lokality jsou
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poměrně velké svou rozlohou, ale s relativně malým počtem obyvatel. Lokality v okolí
Lipenské nádrže jsou z pohledu terénní práce, udržení stávajících klientů a jejich
důvěry také značně problematické. I v těchto lokalitách je zájem především o služby
HR.
Tabulka 1 - Kontaktní a poradenské služby, terénní programy: klienti
2007
Počet klientů – uživatelů drog (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili
v daném období alespoň jednou služeb programu)

– z toho mužů
– z toho injekčních uživatelů drog
– z toho se základní drogou heroin
– z toho se základní drogou pervitin
– z toho se základní drogou kokain/crack
– z toho se základní drogou kanabinoidy
– z toho se základní drogou extáze
– z toho se základní drogou těkavé látky
– z toho se základní látkou Subutex nelegálně
– z toho se základní látkou Subutex legálně
– z toho se základní látkou metadon nelegálně
– z toho se základní látkou metadon legálně
2)
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu3)

1)

2008

1)

105

134

10
71
1
75
2
26,38
96

73
128
2
131
1
25,06
32

Tabulka 2 – Kontaktní a poradenské služby, terénní programy: služby/výkony
Počet osob,
Služba

Kontakt s uživateli drog
– z toho prvních kontaktů
Výměnný program
– vydané injekční jehly
Hygienický servis
Potravinový servis
Zdravotní ošetření
Individuální poradenství
Skupinové poradenství
Krizová intervence
Reference do K-center
Reference do léčby
Reference do programů substituce
Asistenční služba
Testy HIV
Testy HCV
Testy HBV
Těhotenské testy
Testy na přítomnost drog
Intervence po telefonu, internetu
První pomoc
Jiné (podle potřeby uveďte další typy služ)

které danou službu
využily

2007
105
41
89
×××
0
0
0
97
0
5
14
11
0
2
0
0
0
0
1
×××
0

2008
134
69
131
×××
0
0
0
52
0
6
8
9
0
9
8
10
8
1
2
×××
0
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Počet výkonů

1)

(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)

2007
430
52
336
3454
0
0
0
124/45
0
8
14
11
0
2
0
0
0
0
9
63
0
-

2008
646
82
574
4514
0
0
0
74/30
0
10
8
9
0
9
8
10
8
1
8
48
0
-

Počet kontaktů2)
Počet kontaktů
Počet výměn3)
Počet
Počet využití sprchy, pračky
Počet
Počet ošetření
Počet sezení/délka trvání jednoho
Počet skupin/délka trvání jedné
Počet intervencí
Počet referencí
Počet referencí
Počet referencí
Počet intervencí
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet intervencí
Počet intervencí

Terénní program „Viktorie“
Projekt Viktorie je rozšířením stávajících služeb CPDM o.p.s. Český Krumlov
(projektového pracoviště Streetwork) na oblast pouliční a klubové prostituce na
spádovém území bývalého okresu Český Krumlov. Snahou projektu bylo rozšířit
služby směrem k aktivnímu vyhledávání nových kontaktů přímo v prostředí pouliční a
klubové prostituce a doplnit tak síť služeb, která již existuje v jiných regionech ČR.
Pilotní projekt Viktorie byl realizován od ledna 2008. V průběhu měsíců ledna až
dubna 2008 bylo vytvářeno určité zázemí pro fungování projektu, tzn. získávání
základních informací o cílové skupině, kontaktování příslušných spolupracujících
institucí např. poradny pro uprchlíky, odboru pro prevenci a humanitární činnosti při
KÚ. JK, okresní hygienické stanice v ČK, kriminální policie ČR, dále představitelů
jednotlivých obcí a příslušných odborů ve spádové oblasti a dalších. Během tohoto
období tak byl vytvořen určitý časový rámec a schéma další činnosti projektu
Viktorie.
Další fáze projektu v měsících květen až červen spočívala již v přípravě na přímou
práci v terénu ve spádové oblasti, monitoringu výskytu nočních klubů, pohybu
klientek a v návaznosti také potřeb klientek. V této fázi byly též uskutečněny
konkrétní kontakty a dohody mezi jednotlivými navazujícími poskytovateli soc.
služeb a zejména poskytovateli zdravotních služeb, v tomto případě kožním oddělení
českobudějovické nemocnice a vybranými lékaři v oblasti Českokrumlovska.
V této fázi realizace projektu proběhla také stáž v terénním programu Jana
Domažlice, kde byly získávány informace a zkušenosti z práce v terénu v podobné
lokalitě se stejnou klientelou.
Od července 2008 funguje projekt ve své nynější podobě. To znamená dva terénní
pracovníci navštěvují každý čtvrtek vždy od 14h do 22 hodin vytipované lokality ve
spádové oblasti Českokrumlovska. Jsou to lokality Rožmberk, Vyšší Brod, Studánky,
Dolní a Horní Dvořiště, Skoronice, Kaplice a okolí těchto lokalit.
Během dosavadního průběhu projektu se zcela podařil primární cíl a to proniknout
do této cílové skupiny, která je pro majoritní populaci velmi uzavřená a navázat zde
kontakty pro další práci. Podařilo se motivovat značný počet klientek ke kontaktu
a využívání námi nabízených služeb. Tímto byl z našeho pohledu splněn hlavní cíl
projektu, a to předcházet zdravotním rizikům, která jsou spojená s tímto způsobem
obživy a dostat se do kontaktu s co největším počtem klientek.
V průběhu projektu se dařilo kontaktovat klientky pracující v prostředí nočních klubů
a také pracující na přilehlých komunikacích v těchto oblastech. Klientkám bylo v
terénu převážně poskytováno základní zdravotní a sociální poradenství. Největší
zájem ze strany klientek byl zaznamenán v oblasti prevence a přenosu pohlavních a
infekčních chorob, kde jsme se setkali se zásadním nedostatkem informací.
Nejvyužívanější službou, která byla nabízena v rámci terénního programu Viktorie
bylo screeningové testování na infekční choroby –virové hepatitidy B, C, virus HIV a
Syfilis. Princip tohoto testování spočívá v tom, že klientky jsou kontaktovány z naší
strany ve svém přirozeném prostředí a mohou se nechat otestovat přímo v prostředí
klubu, nemusí tak za touto službou nikam dojíždět, což se jeví jako zásadní problém
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pro jakékoliv další navazující služby. Testování na tyto infekční choroby se tak stalo
téměř nejvýznamnější součástí námi poskytovaných služeb. Další stejně důležitou
součástí našich služeb se stalo zprostředkování kontaktů na lékaře a odborná
vyšetření u praktických lékařů. Ve dvou případech jsme zprostředkovali azylového
bydlení pro klientky. V návaznosti na tyto služby poskytovala terénní služba Viktorie
také kompletní protidrogový streetwork a program harm reduction, tzn. výměnný
program použitých injekčních stříkaček, zdravotního materiálu a navazující drogové
poradenství. Značná část klientek, která pracuje v nočních klubech, je souběžně
uživatelkami návykových látek.
Během fungování projektu se postupně daří také vytvářet síť navazujících služeb,
která reaguje na konkrétní požadavky klientek v terénu. Všechny kontakty a také
poskytnuté služby jsou následně zaznamenávány do databáze a klientkám jsou
přidělovány anonymní kódy.
Lze říci, že projekt Viktorie naplnil naše očekávání a podařilo se úspěšně splnit
hlavní cíle projektu, proniknout do cílové skupiny. Statistické výsledky jsou nad
očekávání velmi dobré - vyšší než byl původně stanovený plán.
Statistika programu za rok 2008
Název indikátoru

Jednotka

Očekávaný
výsledek

Skutečný
výsledek

Počet klientů

osoba

10

34

Počet kontaktů

kontakt

-

412

Počet provedených testů

test

-

63

Počet vyměněných injekčních stříkaček

kus

-

394
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III.Volnočasové a nízkoprahové aktivity pro děti a mládež
Projektové pracoviště „BOUDA“
Mládežnický nízkoprahový a volnočasový klub (NZDM Bouda)

V Boudě proti nudě

NZDM Bouda - logo

NZDM klub BOUDA a jeho poslání
V oblasti podpory aktivního využití volného času dětí a mládeže na Českokrumlovsku
je základem činnosti CPDM, o.p.s. projektové pracoviště „Nízkoprahový a
volnočasový klub Bouda“ (NZDM). Klub poskytuje od roku 2001 především
neorganizované mládeži a dětem zázemí pro neformální setkávání a vlastní hudební,
divadelní, pohybovou, výtvarnou a další jinou tvorbu.
Vedle pravidelné činnosti mají mladí lidé možnost aktivně realizovat vlastními silami
také nepravidelné aktivity – výstavy, koncerty, filmový klub, semináře a podobně.
Klub „Bouda“ je společný projekt S.D.M. - Sdružení dětí a mládeže České Budějovice
a CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Součástí činnosti „Boudy“ je také poskytování
sociálních služeb.
Základní východiska činnosti pracoviště
• Zkvalitnění života cílových skupin ve věkové kategorii děti a mládež
• Pomoc a poradenství při překonávání překážek a problémů života cílových
skupin
• Vytváření a poskytování vhodných podmínek, možností a nabídek pro
společensky pozitivní trávení volného času s cílem měnit nevhodný životní styl
uživatelů služeb klubu a v této souvislosti omezovat společensko-patogenní
chování jednotlivců a skupin mládeže.
Cílové skupiny
Cílovými skupinami projektu NZDM Bouda jsou především neorganizovaná mládež
ve středoškolském věku a děti ve věku posledních ročníků základních škol, děti a
mládež z rizikového sociálního prostředí.
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Prostorové podmínky pro realizaci programové činnosti
Činnost nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež (NZDM Bouda) je
realizována ve dvou základních prostorách klubu:
a) v části určené pro relativně řízenou činnost mládeže, popř. dětí (programový
prostor pro konkrétněji časově určenou činnost). Tento prostor má cca 85 m2.
b) v části určené pro neformální a obsahově předem neurčenou činnost (prostor
pro neformální setkávání mladých lidí bez předem určeného programu a
časového rámce). Výměra tohoto prostoru je 40m2. Dále jsou pro činnosti
klubu využívány venkovní prostory zahrady v areálu Špičák 114 a při
některých dílčích jednorázových aktivitách také prostory dalších subjektů
mimo sídlo CPDM, o.p.s.
Personální zajištění klubu
Placeným pracovníkem na plný úvazek byl v roce 2008 vedoucí projektu a
programový pracovník Ladislav Michalík, dále programový sociální a terénní
pracovník Jiří Muk (0,5 úvazku) a pracovník „Otevřeného klubu v Boudě“ na 0,5
úvazku. Do budoucna, s nárůstem aktivit, bude nutné uskutečnit maximální kroky pro
zajištění dvou celých pracovních úvazků pro toto pracoviště. Klub dále spolupracuje
s dobrovolníky z řad mládeže, zejména studentů škol.
Financování projektu
Projekt je postaven na více zdrojovém financování. V roce 2008 se na financování
podíleli: město Český Krumlov (přímý příspěvek z rozpočtu města a grantové
prostředky Komunitního plánu sociálních služeb a Komplexního programu prevence);
Jihočeský kraj; MPSV ČR, MŠMT ČR (vyúčtování tohoto projektu) a CPDM, o.p.s.
Český Krumlov (zřizovatel NZDM Bouda) z vlastních finančních zdrojů.

Programové aktivity klubu v roce 2008
Naplňování cílů projektu v roce 2008
V roce 2008 v NZDM Bouda Český Krumlov docházelo prostřednictvím
poskytovaných služeb k naplňování cílů projektu takto:
1. Zvýšila se návštěvnost a zájem ze strany mládeže jak v pravidelné činnosti,
tak i v návštěvnosti „otevřeného klubu“, který slouží k neformálnímu setkávání
mládeže, přičemž dochází nadále k většímu zapojování cílových skupin (jinde
neorganizované sociálně problematické mládeže a dětí z rizikového prostředí
včetně mládeže a dětí z minoritního prostředí - jednotlivců i neformálních
skupin).
2. Byl kladen důraz na vytváření chybějícího prostoru pro vlastní iniciativu
uživatelů a prostřednictvím dosažených úspěchů v činnosti získávali uživatelé
motivaci pro nový pozitivnější pohled na vlastní život.
3. Realizace projektu dopomohla k posilování odpovědnosti klientů (účastníků a
uživatelů služeb) za svůj další život ve společnosti ve smyslu schopnosti
postupného akceptování všeobecných pravidel života běžné společnosti.
4. Podařilo se realizovat konkrétní pomoc a poradenství v krizových situacích
jednotlivců a další zprostředkování odbornější pomoci v případech, které klub
nemohl vyřešit.
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Shrneme-li to, co zde bylo výše řečeno, podařilo se vytvořit prostor a personální
zajištění pro:
a) řešení krizových situací klientů
b) získávání potřebných informací pro vlastní rozhodovací procesy klientů (využití
také pro pochopení vlastních povinností a práv klientů ve společnosti)
c) posilování odpovědnosti klientů za vlastní život ve společnosti
d) pozitivní životní motivace klientů prostřednictvím vhodně volených činností
(volný čas a jeho formy) i dalších možností, které klub nabízí a k omezování
patogenního chování.

Turnaj ve stolním fotbálku

Koncert kapely Sladkej Citron

Pravidelná otevřená (nízkoprahová) činnost NZDM BOUDA
1. V roce 2008 se nám i nadále dařilo rozvíjet první otevřené klubové
nízkoprahové zařízení pro volný čas dětí a mládeže tohoto typu v regionu
Český Krumlov
2. Byl vytvořen prostor pro zpravidelnění založených zájmových činností
z vlastního zájmu účastníků (momentálně je klub Bouda v pravidelných
aktivitách zcela zaplněn). Podstatným momentem je skutečnost, že
prostřednictvím klubu a klubových činností se podařilo vzbudit zájem o
alternativní naplňování volného času u přibližně 100 mladých lidí týdně a
vytvořit jim základní podmínky pro realizaci a rozvoj pozitivních zájmů. I
nadále se nám daří podchycovat zájem mladé „sprejerské“ scény. Nové je to,
že se nám současně také podařilo podchycovat mladé hip-hopery a jejich
subkulturu.
3. Za úspěch lze považovat skutečnost, že do pravidelných činností se stále
tradičně zapojuje také romská mládež (2 romské hudební skupiny a jeden
taneční soubor vedený romským instruktorem - vše jako pozitivní příklad
možnosti rozvoje zájmových činností romského etnika).
4. Dařilo se navazovat kontakt s mladými amatérskými umělci (výtvarníci,
fotografové, muzikanti apod.) a otevřít jim prostor k pořádání autorských
výstav, vernisáží výtvarných děl a vlastních koncertních vystoupení.
5. Bouda vytvořila také prostor pro postupné začleňování dětí a mládeže ze
sociálně znevýhodněného prostředí do volnočasových činností (např. projekty
Cihelna Vystupovat - multikulturní festival, Sochy a děti, Výtvarný podzim
v Boudě). V roce 2009 i nadále počítáme podpořit a „dekriminalizovat
„sprejerskou scénu v Českém Krumlově ad.
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6. Pokračovalo rozvíjení spolupráce s místními subjekty (SVP Spirála Český
Krumlov, PL Červený dvůr, Centrum sociálních služeb, Centrum zdravotně
postižených, ICOS Český Krumlov, S.D.M. - České Budějovice, městem
Český Krumlov a dalšími), které se svými možnostmi podíleli na podpoře i
využívání nízkoprahového volnočasového prostoru pro mládež v Českém
Krumlově.
7. Klub získával důvěru u mladých lidí, kteří jej navštěvují a svěřují se se svými
problémy. Následně takto můžeme pomoci jak radou, tak i kontaktem na
odborníka, který jim může pomoci (K-Centrum/Streetwork, SVP-Spirála ad.)
8. V roce 2008 jsme uspořádali 36 nepravidelných akcí a poskytli prostor pro 16
nepravidelných akcí, kterých se celkem zúčastnilo přibližně 3000 mladých lidí.
V porovnání s rokem minulým je to přibližně stejný počet. Celkově využilo
všech služeb klubu Bouda od jeho otevření přibližně 8000 mladých lidí ve
věku od 9-ti do 25-ti let. Toto považujeme za dobrý výsledek a doufáme, že se
nám jej nejen podaří udržet ale i nadále rozvíjet.
9. V roce 2008 jsme také rozšířili naši působnost o nově zavedenou terénní
sociální službu, kterou NZDM Bouda poskytuje přímo v místech bydliště
klientů, a která spočívá v pravidelných návštěvách na takto vytipovaných
místech. Zpravidla se jedná o lokality sídliště Mír a sídliště Za Nádražím.
10. Podařilo se podchytit zájem institucí v Českém Krumlově, v kraji i ČR o
myšlenky a obsah činnosti klubu, jež se projevil v podpoře aktivit klubu.
11. V rámci iniciativy mládežníků/dobrovolníků se podařilo vybudovat a zprovoznit
„Filmovou laboratoř“ umístěnou přímo v NZDM Bouda, což je filmové studio,
které slouží mladým začínajícím filmařům.
12. Díky seminářům, které byly pořádány ve spolupráci s projektovým
pracovištěm CPDM, o.p.s. (ICM Český Krumlov), se nám podařilo oslovit žáky
posledních ročníků základních škol a probudit v nich aktivní zájem o činnosti v
klubu Bouda (jak pravidelné tak i nepravidelné).
Otevřený klub v Boudě
Pro potřeby otevřené a volné činnosti klubu BOUDA byl v roce 2005 zprovozněn
druhý programový prostor, který je určen pro zcela neformální setkávání volně
příchozích mladých lidí a pro sociální poradenství a kontakt (sociální služby klubu). V
roce 2008 jsme v otevřeném klubu zaznamenali 17 případů poradenství v krizi.
Kontaktů jsme zaznamenali celkem 900. Celý prostor se podařilo v průběhu roku
2006 - 2008 vybavit potřebným nábytkem, materiálem a herními a dalšími prvky
(barový pult, nábytek pro odpočinkové posezení, knihovna, PC s internetem, stolní
fotbal ad.).
Kromě pravidelného využívání mládeží v otevíracích časech je tento prostor
používán také jako odpočinkové zázemí pro návštěvníky nepravidelných aktivit klubu
a pro pracovní jednání s partnery. Otevřený klub v Boudě týdně navštíví průměrně 20
mladých lidí, kromě akcí jako turnaje ve stolním fotbálku, kdy je návštěvnost
podstatně vyšší.
Filmová laboratoř v NZDM Bouda
V letošním roce se nám také podařilo zprovoznit „Filmovou laboratoř“, která se
nachází přímo v prostorách NZDM Bouda. Tato filmová laboratoř slouží mladým
nadějným začínajícím filmařům. Filmová laboratoř disponuje: výkonným počítačem,
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který obsahuje kvalitní grafickou kartu, dále software pro tvorbu a střih filmového
záznamu a kvalitní videokameru. Do budoucna plánujeme ještě laboratoř dovybavit.

Nepravidelné a jednorázové programové aktivity NZDM Bouda
V rámci činnosti klubu BOUDA byla uskutečněna řada nepravidelných aktivit
mládeže a dětí. Většinu aktivit připravují sami účastníci. Kromě pravidelných
programových cyklů (Filmový klub „Jeden svět“, výstavy a vernisáže mladých
výtvarníků, koncerty mladých kapel ad.) organizovalo CPDM, o.p.s. prostřednictvím
klubu „Bouda“ následující dílčí projekty:

Cihelna - Vystupovat 2008
Vystoupení kapely El Tenéré

Cihelna - Vystupovat 2008
Vystoupení kapely SandWitch

Festival alternativní mládežnické kultury „CIHELNA VYSTUPOVAT 2008“
Projekt „CIHELNA VYSTUPOVAT“ (13. a 14. června 2008 v Cihelně v Chlumu u
Kremže) byl již tradičně zaměřený na setkání a přehlídku mladé nezávislé kulturní
scény z Českokrumlovska a dalších spádových regionů Jihočeského kraje
(Českobudějovicko, Prachaticko, Jindřichohradecko) v oblasti mladé hudby a
filmových dokumentů.
Podařilo se nám vytvořit zatím chybějící prostředí pro prezentaci začínajících
kapel a mladých divadelních seskupení, umožnit širšímu publiku přístup k méně
známé hudbě a filmu a rozšířit tak jejich obzory v těchto oblastech. Věříme, že
prostřednictvím společného setkání se nám podařilo podnítit zájem mladých lidí o
podobnou tvorbu svých vrstevníků, výměnu zkušeností a neformální učení a
výchovu. Dále se nám podařilo do určité míry zmapovat mladou jihočeskou hudební
a filmovou scénu a nabídnout tak mladým hudebním a divadelním souborům i
jednotlivcům další možnost pro rozvoj a spolupráci. Podařily se nám také zřídit
webové stránky tohoto festivalu http://www.cihelnavystupovat.cz/
Věříme, že i v příštích letech budeme pokračovat ve vytváření prostředí pro
prezentaci mladých začínajících kapel, divadel a dalších forem kulturní činnosti
mládeže a cíleně podporovat komunikaci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými
soubory jakož i iniciovat mládež k vymýšlení vlastních projektů a podporovat jejich
následnou realizaci. Autorem projektové myšlenky (iniciátor) byl Michal Tejmar.
Organizační podporu této iniciativy převzalo CPDM, o.p.s. Český Krumlov, které je
také prostřednictvím svého pracoviště NZDM Bouda garantem projektu. Součástí
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programu bylo vystoupení 17 hudebních skupin a projekce filmových dokumentů
filmové školy v Písku. Festivalu se za dva dny konání zúčastnilo přibližně 400
mladých lidí z jihočeského kraje.

Výtvarné projekty „Sprejem bez problémů“, „Sochy a děti“, „Výtvarný podzim
v Boudě a prázdninové programy „V Boudě proti nudě“
Předmětem těchto částí projektu bylo přiblížit dětem a mládeži výtvarnou,
uměleckou práci a motivovat tak účastníky k vytváření pozitivního vztahu k aktivnímu
umění – budoucí vlastní tvorbě - jako jedné z možností smysluplného a pozitivního
trávení volného času.
Důraz byl kladen především na schopnost výtvarně tvořit ve skupině. Účastníci
zpravidla tvořili ve skupinách předem dohodnutá společná témata a učili se vzájemné
týmové spolupráci, odpovědnosti za výkon určité činnosti – svěřeného úkolu v rámci
skupiny – týmu a osvojovali si manuální výtvarně - řemeslné činnosti (neformální
učení).
Pro účastníky projektu s menší schopností týmové spolupráce (např. děti v nižším
věku a děti a mládež ze znevýhodněného sociálního a zdravotního prostředí) byla k
dispozici současně běžící možnost individuální a jednodušší vlastní výtvarné tvorby.

„Sprejem bez problému 2008“

„V Boudě proti nudě 2008“

„Sochy a děti 2008“
Ve dnech od 22. 9. do 26. 9. 2008 proběhl vždy od 10 hod do 15 hod v NZDM Bouda
již šestý ročník akce s názvem „Sochy a děti“. Při její příležitosti si děti mohly
vyzkoušet práci se dřevem. Ve výtvarné činnosti jim pomáhal ak. soch. Petr Fidrich.
Podařilo se nám vytvořit zhruba pět skupin dětí a mládež (6 až 10 účastníků),
které během týdne vytvořily reliéfy do lipových fošen. Náměty jsme nacházeli ve
fasádních prvcích českokrumlovských domů nebo přírodních výjevů nebo si účastníci
sami vymysleli svůj námět. Různé reliéfy vytvářely děti pomocí dlát a paliček. Celkem
se výtvarného projektu zúčastnilo přibližně 400 dětí a mladých lidí z
Českokrumlovska
„Sprejem bez problémů 2008
Ve středu a ve čtvrtek 14. až 15. května 2008 proběhla v NZDM Bouda akce
s názvem „Sprejem bez problémů“. Tato akce svojí povahou byla zaměřena na
mladou krumlovskou sprejerskou scénu. Mládí lidé si mohli vyzkoušet pomocí
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sprejových barev „namalovat“ různé obrazy, či loga na kartonové desky, které byly
připevněné na stojanech.
Podařilo se nám vytvořit prostředí pro prevenci sprejování na nevhodných veřejných
místech. Akce se celkem po oba dny zúčastnilo 50 mladých lidí.
„V Boudě proti nudě“
Tento projekt realizovaný NZDM Bouda v roce 2008 proběhl ve dvou termínech, a to
na začátku prázdnin od 7. – 11. července a na konci prázdnin od 25. – 29. srpna.
Denně v uvedených termínech, vždy od 10:00 do 16:00 hodin, byla pro příchozí děti
a mládež přichystaná široká škála možností z oblasti řemeslně výtvarné činnosti,
sportovních a jiných her.
Ze sportovních aktivit byly pro zájemce připraveny ruské kuželky, stolní tenis, stolní
fotbal, petang.
Zájemci se mohli seznámit s výrobou dlaždicové mozaiky, s keramickou tvorbou (v
prvním termínu pouze ve dvou dnech - 7. a 8. července 2008), s uměním drobného
řezbářství, se sprejováním (tento program se uskutečnil pouze ve středu 9. 7. 2008),
s tvorbou šperků z korálků, kůží a pletením náramků. Dále pak s výrobou stolních a
velkoplošných her nebo s tvorbou soch z drátěného pletiva.
V druhém (srpnovém) termínu proběhl obdobný program. Odborné vedení v obou
termínech zajišťovali pracovníci a spolupracovníci Centra pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s. Český Krumlov a Střediska výchovné péče Spirála Český Krumlov a
dobrovolníci z řad mládeže.
Podle původního předpokladu se nám podařilo oslovit a přivést k účasti v obou
výtvarných aktivitách na 150 dětí a mladých lidí. Za úspěch považujeme vzestupnou
tendenci návštěvnosti u obou výtvarných aktivit. Věříme, že udržíme tuto tradici
v následujících letech.
Správa zahradního areálu Špičák 114
Personál NZDM Bouda měl v roce 2008 na starosti organizačně základní údržbu
zahrady areálu Špičák 114. Tato činnost spočívala především v údržbě trávníku a
dalších navazujících ploch tak, aby prostor byl využitelný pro programové činnosti
CPDM, o.p.s. a dalších partnerů. Pro práce spojené s údržbou areálu jsme využívali
především obecně prospěšných prací osob ve výkonu alternativního trestu.

Přehled uskutečněných nepravidelných akcí klubu Bouda v roce
2008
1)16. ledna 2008..............................................................výstava obrazů Jana Smoly
2) 5. února 2008...................................................................filmový klub „Jeden svět“
3) 7. února 2008................................................. koncert hudebních skupin v „Boudě“
4) 25. února 2008 ...............................................seminář ICM pro SUPŠ SV. Anežky
5) 28. února 2008………….křest knihy „Almanach mladé Krumlovské literární scény“
6) 6. dubna 2008 ............................................................... turnaj ve stolním fotbálku
7) 20. března 2008.............................................. koncert hudebních skupin v „Boudě“
8) 4. dubna 2008 ................................................ koncert hudebních skupin v „Boudě“
9) 7. dubna 2008 ................................................ seminář ICM pro SUPŠ Sv. Anežky
10) 9. – 12. dubna 2008 ........ filmový festival „Jeden svět“ s nadací „Člověk v tísni“
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11) 17. duben 2008 ...........................................................turnaj ve stolním fotbálku
12) 13. května 2008 ............................................................ filmový klub „Jeden svět“
13) 14. – 15.května 2008............................ výtvarný projekt „Sprejem bez problémů“
14) 15. května 2008........................................... koncert hudebních skupin v „Boudě“
15) 29. června 2008 .......................................................... turnaj ve stolním fotbálku
16) 2. – 11.června 2008 .....................................................................výstava obrazů
14) 13. –14. června 2008 .................multikulturní festival „Cihelna - Vystupovat 2008“
18) 19. června 2008 ............................................................ turnaj ve stolním fotbálku
19) 23. června 2008 .................................................................. divadelní představení
20) 25. června 2008 ...............................................................turnaj v PIN – PONGU
21) 7. – 11. července 2008......................... prázdninový projekt „V Boudě proti nudě“
22) 28. června 2008 ................................................ výstava obrazů Jaroslava Hrušky
23) 4. – 8. srpen 2008 ..................mezinárodní projekt mládeže „People and Unesco“
24) 25. – 29. srpna 2008............................... prázdninový pojekt „V Boudě proti nudě“
25) 9. září 2008 .................................................................... filmový klub „Jeden svět“
26) 22. – 26. září 2008 ................................................ výtvarný projekt „Sochy a děti“
27) 14. října 2008 ................................................................ filmový klub „Jeden svět“
28) 16. října 2008 ............................................................... turnaj ve stolním fotbálku
29) 20. – 24. října 2008 .......................... výtvarný projekt „Výtvarný podzim v Boudě“
30) 6. listopad 2008 ..................................... koncert k evropskému projektu Unesco
31) 20. listopad 2008 .............................................................seminář dětská agrese
32) 25. – 27. listopad 2008 .........filmový festival dokumentárních filmů FFDF Jihlava
33) 8. prosinec 2008 .................... vystoupení a prezentace kulturní skupiny HMMAT
34) 9. prosinec 2008 ........................................................... filmový klub „Jeden svět“
35) 12. prosinec 2008 ....................................................... vánoční koncert v „Boudě“
36) 15. prosinec 2008 ................... výstava obrazů mladých krumlovských výtvarníků

Seznam nepravidelných akcí v NZDM Bouda v roce 2008 (pořádaných
spolupracujícími organizacemi)
1) 5. března 2008 .................................... seminář SVP Spirála – ZŠ Fantova Kaplice
2) 26. března 2008 ...........................seminář SVP Spirála - práce s třídními kolektivy
3) 2.dubna 2008...................................................seminář SVP spirála – ZŠ Plešivec
4) 21. dubna 2008.................................... seminář SVP Spirála – ZŠ Fantova Kaplice
5) 23. dubna 2008 ………seminář Streetwork a SVP Spirála „Drogová problematika“
6) 20. května 2008 ...................................................seminář SVP Spirála ZŠ Malonty
7) 21. května 2008......................... seminář SVP Spirála Gymnázium Český Krumlov
8) 22. – 23. května 2008…...dvoudenní akce SVP Spirála – práce s třídními kolektivy
9) 27. května 2008......................... seminář SVP Spirála Gymnázium Český Krumlov
10) 16. června 2008 .............................................. seminář SVP Spirála ZŠ Frymburk
11) 17.června 2008 ...................... seminář SVP Spirála Gymnázium Český Krumlov
12) 21. – 27. července 2008 .............................................................. košíkářský kurz
13) 6. září 2008 ...............................................dětská akce Mateřského centra „Míša“
14) 18. října 2008 ........................................... dětská akce Mateřského centra „Míša“
15) 14. listopad 2008 ............................ seminář prevence SVP Spirála - Streetwork
16) 2. – 3. prosinec 2008 ............................. seminář SVP Spirála ZŠ T.G. Masaryka
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Celkem se v NZDM Bouda uskutečnilo 52 nepravidelných akcí, kterých se zúčastnilo
témeř 3.000 účastníků. V pravidelných volnočasových aktivitách se týdně prostřídalo
v kubu Bouda 120 mladých lidí. Možnosti otevřeného klubu „V Boudě“ využilo týdně
přes 100 mladých lidí.
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IV. Internetové RÁDIO ICM a Hudební studio mladých

Logo Rádia ICM

Logo Hudebního studia mladých

Mezi projekty odvozené od evropské spolupráce mládeže a směřující k podpoře
místních a přeshraničních mládežnických iniciativ patří pracoviště internetového
Rádia ICM a Hudebního studia mladých. Oba projekty začaly v roce 2005 a prvotní
podporu získaly z programu Evropské unie pro neformální výchovu a vzdělávání
(programy Mládež a Mládež v akci)

Základní shrnutí výsledků pracovišť v roce 2008
Projekty spočívaly zejména v těchto činnostech: průběžném vysílání rádia ICM
v období dle týdenního harmonogramu, přípravě a realizaci nových témat (pořadů)
ve vysílání, ve snaze iniciovat další nekomerční vysílání, realizaci přeshraniční
hudební, informační a kontaktní hudební databáze,
iniciování účasti hornorakouské kapely na fetivalu Cihelna – Vystupovat 2008,
přípravě a vydání hudebního CD „Cihelna – Vystupovat“, v pokračování přeshraniční
rádiové spolupráce s FRF Freistadt, realizaci projektu „Turnaj škol“, účasti Rádia ICM
na dalších aktivitách partnerů atd.
V období roku 2008 jsme se zabývali v rámci našeho projektu reportérskou činností
hlavně v oblastech kultury – letní festivaly v ČR; multikulturní oblastí, přeshraniční
spoluprací, zaškolováním mladých skupin.
Dále jsme se zaměřili na problematiku sociálně slabých a znevýhodněných dětí a
mládeže. Navázali jsme kontakt s českobudějovickým rodinným Klokánkem, který
patří pod organizaci Fond ohrožených dětí. S dětmi z Klokánku jsme natočili
rozhovor a udělali rozhlasový pořad (28.11.), který se zaměřil na tuto problematiku.
Děti a mládež „z venku“ zapojujeme i do dalších našich aktivit.
V rámci rozvíjení multikulturní výměny prostřednictvím přeshraniční spolupráce jsme
absolvovali čtyři výměnné mediakempy s našim rakouským rádiovým partnerem
(Freies Rádio Freistadt). Dva mediakempy se konaly u nás (březen, říjen) a dva
v Rakousku (květen, listopad). Témata jednotlivých mediakempů byla: „Češi žijící
v Rakousku“, „Česká mediální scéna“, „Multikulturní společnost“ a „Česká mládež a
její volný čas“. Jednotlivými výstupy byly rozhovory, rozhlasové pořady a fotografická
dokumentace.
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Připravili jsme také mezinárodní hudební databázi mládežnických kapel z Čech a
Rakouska, jejímž výstupem je webová kontaktní stránka (www.musikontakt.eu)
V červnu 2008 se nám podařilo přiblížit také rakouskou a českou mládežnickou
hudební scénu – a to vystoupením hornorakouské kapely na 4. ročníku festivalu
nezávislé mladé kultury Cihelna – Vystupovat 2008 (Chlum u Kremže).
V srpnu 2008 (11.- 14.8.) jsme se účastnili mezinárodního projektu Evropské unie –
Lidé a světové dědictví UNESCO, který se uskutečnil v Českém Krumlově. Hlavním
cílem projektu bylo pomoci přímým účastníkům především prostřednictvím
interkulturního dialogu a společných programových aktivit lépe pochopit význam
kulturního dědictví pro současného člověka. My jsme se zapojili jako lektoři do
programového bloku „média“, kde jsme účastníky ze 6-ti zemí hlavně učili to, jak vést
rozhovor a používat audio techniku (diktafon) a poté připravit rozhlasový pořad o
dané tématice (stříhání, mixování, vysílání). Nadále jsme pokračovali ve vysílání
rádia ICM se stávajícím programem i rozšířeným o nová témata.
Dále jsme se věnovali zaškolováním mládežnických skupin z neziskových organizací
s cílem je motivovat k zahájení rádiových a mediálních aktivit. Naše zkušenosti tak
pomohli vzniknout novému partnerskému internetovému rádiu v Českých
Budějovicích. Vytvořili jsme k tomu malý rádiový manuál, jehož obsahem je
sumarizace našich zkušeností z provozu rádia ICM. Manuál je zatím jenom
stručným, ale prvotně praktickým návodem pro mladé lidi, jak vytvořit internetové
rádio.
Věnovali jsme se také projektu „Turnaj škol“ určenému pro žáky základních a
středních škol s cílem poznat práci v prostředí rádia. Vybraní žáci si připravili i vlastní
rádiový pořad, který jsme odvysílali na rádiu ICM.

EU program Mládež v akci – podporovatel
projektu

Část týmu projektu

Aktivity Rádia ICM a Hudebního studia mladých podrobněji
Přehled aktivit

1. Průběžné vysílání rádia ICM v období dle týdenního harmonogramu
2. Nová témata (pořady) ve vysílání
3. Iniciování dalších nekomerčních vysílání
4. Přeshraniční hudební informační a kontaktní hudební databáze
5. Hudební CD „Cihelna – Vystupovat“
6. Přeshraniční rádiová spolupráce s FRF Freistadt
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7.Projekt Turnaj škol
8.Účast Rádia ICM na dalších aktivitách partnerů

1. Průběžné vysílání Rádia ICM v roce 2008

V uplynulém roce 2008 se nám podařilo vcelku zdárně pokračovat ve vysílání Rádia
ICM.
Vysílání Rádia ICM bylo směřováno k mládeži, a to jak formou informační,
zpravodajskou, tak hudební. Náš týdenní plán pořadů byl tvořen velmi zajímavými
pořady, které se nám jednak rozrůstají, ale i díky vysoké migraci moderátorů
ubývají.
Za zmínku stojí především následující pravidelné pořady v týdnu:
-MusicWay a MusicStar - pořad věnovaným různým kapelám a informacíci o nich
-Dance Music Mix - pořad o taneční muzice - komerční muzice
-Infoservis - pořad plný informací o kultuře a sportu
-Medness Show - bláznivá show - velmi úspěšná u mládeže - cca 13 - 24 let
-Usměvavá dvouhodinka - mix informací ( různorodých ) a humoru
-Technointernát - pořad o nekomerční klubové muzice.
-Boswell - externí pořad o zajímavých osobnostech.
-Speciální nepravidelné pořady na aktuální témata dle potřeb partnerů
2. Nová témata (pořady) ve vysílání rádia
Jednou z inovací našeho stávajícího tématického programu bylo rozšíření o relaci zabývající
se sociálně znevýhodněnými lidmi zaměřenou na děti a mládež. Navázali jsme kontakt
s českobudějovickým rodinným Klokánkem, který spadá pod naší největší neziskovou
organizaci zabývající se pomocí ohroženým dětem (FOD). V Klokánku žijí děti s rizikových a
sociálně slabých rodin, které se o ně nedokáží dostatečně postarat. S dětmi jsme udělali
rozhlasový pořad v našem rádiu o dané problematice, kterému samozřejmě předcházela
příprava. Umožnili jsme jim tím také nahlédnout do zákulisí rádia, což pro ně byl zajímavý
zážitek alespoň podle jejich pozitivních reakcí. Tyto děti bychom chtěli zapojit i do našich
dalších akcí.
Dále jsem plnili informační stránku rádia a to pravidelným pořadem Infoservis, ve kterém se
věnujeme aktuálnímu kulturnímu dění na Českokrumlovsku a Českobudějovicku.
3. Iniciování dalších nekomerčních vysílání

Podařilo se nám také iniciovat vznik dalšího internetového rádia Soundwave se
sídlem v Českých Budějovicích, které je veřejně prezentováno na webových
stránkách www.radiosoundwave.cz.
Své zkušenosti z činnostmi okolo rádia jsme předávali prostřednictvím zaškolování
dalších skupin z neziskových organizací s cílem je motivovat k zahájení rádiových
mediálních aktivit.
Vytvořili jsme proto metodický manuál pro mladé lidi, který obsahuje veškeré
informace potřebné pro vznik internetového rádia.
4. Přeshraniční hudební informační a kontaktní databáze

Významným úkolem roku 2008 bylo vytvoření mezinárodní (přeshraniční) hudební
databáze mládežnických kapel, jejímž výstupem je webová stránka
(www.muzikontakt.eu) , která bude mládežnickým nekomerčním a alternativním
hudebním skupinám z jižních Čech a Horního Rakouska sloužit jako informační a
kontaktní databáze pro navazování další spolupráce. Předpokládáme (a byli bychom
rádi), že tato databáze bude postupně sloužit také kapelám dalších regionů ČR či
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z dalších států. Z těchto důvodů má databáze, kromě jazykové mutace české a
německé, také mutaci anglickou. Z důvodů technických a organizačních se nám však
podařilo databázi připravit až ke konci roku 2008, tj. později než jsme původně
plánovali. V dalším období (2009) bude významným úkolem Rádia ICM,
hornorakouských partnerů z FRF Freistadt tuto databázi co nejvíce propagovat a
informovat o jejích možnostech všechny potenciální uživatele – mladé kapely, DJ a
další mladé tvůrce v oblasti hudby.
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5.Hudební CD „Cihelna – Vystupovat“

Tato aktivita nebyla pro projekt stěžejní – ani v původní grantové žádosti jsme s ní
neoperovali.
Avšak v průběhu roku 2008 se nám podařilo z jiných finančních zdrojů (město Český
Krumlov) získat prostředky na vydání profilového hudebního CD z posledních tří
ročníků festivalu nezávislé mládežnické kultury Cihelna – Vystupovat. A tak za
pomoci Rádia ICM a především Hudebního studia mladých se podařilo festival
Cihelna 2008 kompletně živě nahrát. Na podzim roku 2008 pak HSM vybralo a
zpracovalo nejlepší nahrávky z hudební části festivalu, připravilo master CD a CD
jsme nechali vylisovat v počtu 500 ks. Křest tohoto CD proběhne na 4. ročníku
festivalu, který se uskuteční ve dnech 12. až 13. června 2009.

Hudební CD Cihelna - Vystupovat

Hudební CD Cihelna - Vystupovat

6. Přeshraniční rádiová spolupráce s FRF Freistadt

V tomto roce probíhala také (již třetím rokem) spolupráce s naším rakouským
partnerem, Rádiem Freistadt (Freies Radio Freistadt). Kromě výměn vybraných
rádiových pořadů spočívalo těžiště spolupráce především v realizaci společných
česko-rakouských „mediakempů“. Smyslem „médiakempů“ bylo (obdobně jako
v minulých obdobích) připravit a uskutečnit programová (většinou víkendová)
setkávání se českých mládežníků Rádia ICM a hornorakouských mládežníků z FRF
Freistadt za účelem: a)příprav společných rádiových pořadů na předem dohodnutá
témata, b) realizace společných aktivit neformálního vzdělávání v oblasti médií a
jejich vysílání, c) poznávání některých, pro obě strany významných, reálií života
v obou zemích.

FRF Freistadt (A)

Médiakemp ve Freistadtu

34

Mediakemp 1 se uskutečnil v březnu (7.-8.3. 2008) v Rakousku, s tématem „Češi žijící
v Rakousku“. Práce probíhala ve čtyřech skupinách, kdy každá ze skupin sbírala materiály
prostřednictvím rozhovorů. Jednotlivé výstupy potom kolegové z Rakouska zpracovali a
použili jako materiál do rozhlasového pořadu. (13 účastníků)

Médiakemp ve Freistadtu
Natáčení pořadu o Češích v Rakousku

Médiakemp ve Freistadtu
Příprava scénáře pořadu o Češích žijících v
Rakousku

Mediakemp 2 probíhal v ČR v měsíci květnu (23.5. – 24.5. 20088) a zvolili jsme pro něj téma
„Česká mediální scéna“. Zajistili jsme exkurzi v Praze v České televizi s cílem poznat zákulisí
jedné z našich největších televizí. Součástí byla i prohlídka našeho hlavního města. Dále
jsme v rámci tohoto mediakempu navštívili jadernou elektrárnu Temelín, což ocenili naši
rakouští kolegové. (14 účastníků)

Médiakemp v ČR
Exkurse do České televize

Médiakemp ve Freistadtu
Natáčení pořadu o xenofobii

Mediakemp 3 se uskutečnil v Rakousku (24.10. – 25.10. 2008) a jeho tématem byla
„multikulturní společnost“. Rakouští partneři využili jako základ pro toto téma plánované
„multikulturní setkání ve Freistadtu“, které bylo realizováno jako mezinárodní konference na
výše uvedené téma. Na této konferenci představovali svůj život a své aktivity cizinci žijící
v Rakousku. Čeští účastníci z Rádia ICM zde, m.j., navázali kontakt se dvěma africkými
černochy, kteří nyní žijí v Linzi a připravují semináře pro mládež v oblasti problematiky
rasové nesnášenlivosti. Tyto semináře bychom chtěli v dalším období prezentovat i v České
republice. Na danou problematiku spojenou i s tématem integrace národnostních menšin do
většinové společnosti s námi udělali rakouští kolegové rozhlasový pořad do Freies Rádia
Freistadt (FRF), kde jsme se podle předem připravených otázek vyjadřovali k tématu. Šlo o
diskuzní rozhlasový pořad. (6 účastníků)
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Mediakemp 4 byl poslední (čtvrtý) a uskutečnil se v ČR (21.11. – 22.11. 2008) a zvolili jsme
pro něj aktuální téma „Česká mládež a její volný čas“. Cílem bylo zjistit a rakouským
kolegům ukázat, jakým způsobem česká mládež tráví svůj volný čas. Vzhledem tomu, že
největší zálibou současných mladých lidí je hudba, uspořádali jsme v rámci médiakempu
také hudební akci pro veřejnost, které se účastnil kompletní tým našeho a rakouského rádia.
(18 účastníků)

Mediální turnaj škol

Ve studiu Rádia ICM na Špičáku

7. Projekt Turnaj škol

Rádio ICM vytvořilo nový projekt „Turnaj škol“, který žákům základních a středních
škol umožnil poznat práci v prostředí našeho rádia. Kromě toho, že se vybraní žáci
seznámili s audio technikou v rádiu měli možnost nahlédnout a osobně si vyzkoušet
skutečnou práci rádiové redakce a připravit vlastní pořad, který byl odvysílán na
Rádiu ICM. Turnaje, který odstartoval na sklonku roku 2007 a ukončen byl v dubnu
2008, se rozhodlo zúčastnit 19 žáků ze tří základních škol (ZŠ Větřní, ZŠ TGM v
Českém
Krumlově
a
TŠ
Za
Nádražím
v
Českém
Krumlově).
Nejdříve se všichni žáci zúčastnili přípravného semináře, který jim poskytla redakce
rádia ICM a osvětlila na něm základní techniky a pravidla rozhlasových žánrů a
rádiové terminologie. Žáci získali důležité dovednosti jako je příprava a realizace
rozhovoru, vyhledávání informací a jejich prezentace veřejnosti nebo práce s
mixážním pultem. Na konci přípravného semináře žáci vymysleli kromě nové znělky
Rádia ICM i znělku a upoutávku na školu, kterou v projektu zastupují.
Bohužel průběh projektu Turnaj škol byl přerušen, a to z důvodu nucené odstávky ve
vysílání, které bylo způsobeno nutností dořešení autorských práv. Naše rádio tak
nevysílalo téměř 3 měsíce. Tudíž žáci základních škol během této pauzy ztratili o
turnaj škol zájem, ale s většinou z nich jsme v kontaktu a budou nám pomáhat
s dalšími aktivitami v projektu v roce 2009, kdy na jaře dojde k vyhlášení i druhého
ročníku Turnaje škol.
8. Účast Rádia ICM na dalších aktivitách partnerů

Rádio ICM se v roce 2008 stalo partnerem těmto akcím: festivalu Benátská noc,
Cihelna vystupovat III., Planet festival, Písecké dupání, Ražický pražec, Rock for
people, Kaplický randál, Zavírání studánek v Ražicích, Czech Artfestival. Z těchto
akcí byl pořízen audio materiál a fotodokumentace.
Czech Artfestivalu – Mezinárodnímu veletrhu umění, který se konal v Českých
Budějovicích, jsme poskytli živé vysílání z místa konání po celou dobu festivalu
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(6.12. – 7.12.2008) v našem Rádiu ICM. Atmosféru festivalu mohli tedy nepřímo zažít
i lidé, co se do Českých Budějovic nemohli dostavit.
V rámci další části mezinárodní spolupráce jsme se také aktivně účastnili
mezinárodního výměnného projektu mládeže ze šesti států Evropské Unie, který
nesl název „Lidé a světové dědictví UNESCO“ a uskutečnil se v srpnu 2008 (4. až
18.8.2008) v Českém Krumlově. Hlavním cílem projektu bylo zprostředkování,
prostřednictvím interkulturního dialogu a společných programových aktivit, lepší
chápání významu kulturního dědictví a jeho ochrany pro současnost a budoucnost
života lidí. Mládežníci z Rádia ICM se podíleli na mediálním bloku, kde jsme mladým
lidem ukázali, jak pracovat s audio technikou (diktafon), jak správně vést rozhovor a
poté i samotnou práci v rádiu, kde si každá skupinka připravila jeden rádiový pořad
s tématikou kulturního dědictví
Organizačně technické informace k projektům
Základní tým projektu v roce 2008

Petr Prokeš - vedoucí projektu Rádia ICM, moderátor, redaktor, Eva Žižková moderátorka, redaktor, mezinárodní koordinátor, Veronika Prokopcová moderátorka, redaktorka, Václav Kupilík - moderátor, mezinárodní koordinátor +
klučiny, Jakub Lysák – moderátor, Jaroslav Vomáčka - redaktor, kulturní moderátor
Josef Sýkora - moderátor, redaktor, Jiří Veselý – moderátor, Luděk Plza - moderátor
Ondřej Novák – moderátor, Luboš Sýkora – moderátor, Petr Chromečka - externí
moderátor ( Ostrava ), Jan Fous - externí moderátor, redaktor (Praha), Daniel
Turnhofer (HSM) a další spolupracovníci.
Prostorové zázemí

Celý projekt probíhal převážně v Českém Krumlově - ve studiu Rádia ICM (CPDM,
Špičák 114), ale zároveň při vybraných aktivitách na dalších místech v Jihočeském
kraji, ČR a Horním Rakousku. Problémem i nadále zůstává stabilní umístění
Hudebního studia mladých.
Materiální a technické zajištění

Z dosavadní praxe bychom určitě do budoucna potřebovali posílat stav naší techniky
(z důvodu modernizace a rozšíření týmu aktivních redaktorů ) a také, do budoucna,
se vrýt do povědomí široké veřejnosti, a to pomocí různých " živých akcí" - anket,
živého vysílání s veřejností, kulturních akcí, apod.
Informovanost veřejnosti o aktivitách projektů

Veřejnost byla prvotně informována o projektu rádia ICM z našich vlastních
webových stránek (www.radioicm.cz)
a prostřednictvím průběžného vysílání.
Zároveň také prostřednictvím dalších webových stránek (www.icmck.cz,
www.icmcb.cz) a dalších webů) Dále jsme si nechali vyrobit propagační materiály:
samolepky s logem našeho rádia a rádiová trička. Projekt jsme propagovali na
kulturních akcích, jimž jsme byli partnerem, dále také na akcích provozovaných
zakladatelem projektu Rádia ICM - CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Vytvořili jsme
několik tématických pořadů o tomto programu a jeho možnostech. K propagaci patřily
nedílně i bannery Rádia ICM.
Podporovatelé projektu Rádia ICM v roce 2008

Projektové činnosti Rádia ICM v roce 2008 byl, vedle Jihočeského kraje, podpořen
také Evropskou komisí v rámci programu Mládež prostřednictvím České národní
agentury Mládež a městem Český Krumlov.
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Pociťované problémy při realizaci

Projekt měl během roku 2008 tyto hlavní problémy při realizaci:
a) s dořešením vysílacích autorských poplatků (nucená pauza ve vysílání, ale tento
problém se povedl úspěšně vyřešit a tak se rádio ICM může řadit mezi legální rádia,
zároveň s touto problematikou pomáháme i jiným rádiím ( R SoundWave ) a další
máme v plánu
b) s migrací aktivních mládežníků v rádiu - běžný problém - nedostatek času, atd.,
naštěstí se stav lidí v rádiu výrazně nezměnil - úbytek a příbytek je víceméně
vyrovnaný), podobný problém pociťuje i naše partnerské Freies Rádio Freistadt
(FRF).
c) se zajištěním trvalejšího zázemí pro Hudební studio mladých
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V. Ostatní projekty a aktivity CPDM, o.p.s. v roce 2008
Lidé a světové dědictví UNESCO / People and UNESCO World Heritage
Projekt evropské multilaterární výměny mládeže

Oficiální logo projektu

UNESCO město Český Krumlov

Ve dnech od 4. do 18. srpna 2008 se v Českém Krumlově uskutečnila mezinárodní
výměna mládeže zaměřená na poznávání památek UNESCO a současného řivota
lidí „v nich” a „s nimi”. Tento projekt byl nejvýznamnější meziárodní aktivitou CPDM,
o.p.s. Český Krumlov v roce 2008.

Jak to ale vlastně vše vzniklo
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov je nezisková organizace,
která se, mimo jiné další činnosti, snaží zapojit české mládé lidi do mezinárodních
mládežnických výměn, programů a projektů.
O prázdninách roku 2008 uskutečněný projekt „Lidé a světové dědictví UNESCO”,
který byl podpořen grantem programu EU Mládež v akci, byl jedním z příkladů
takových aktivit.
Projekt tématicky navázal na českorumlovský projekt Průvodce mým městem, který
CPDM, o.p.s. Český Krumlov pořádalo ve spolupráci s městem Český Krumlov k 15ti letému výročí zapsání Českého Krumlova na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO.

Pro úspěch projektu byla velmí důležitá důkladná příprava na projekt a jeho aktivity.
Z těchto důvodů se v květnu 2008 usktečnila v Českém Krumlově dvoudenní
přípravná schůzka za účasti organizítora projektu a zástuců zúčastněných národních
skupin. Jejím cílem bylo dopřesnit všechny podrobnosti programu a organizace
projektu a samozřejmě poznat také reálie, ve kterých budou aktivity relizovány.
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Přípravná schůzka k projektu - květen 2008
Pracovní setkání v Boudě

Přípravná schůzka k projektu - květen 2008
Exkurse do partnerského DDM Český Krumlov

Kdo všechno se projektu zúčastnil a jaký byl program projektu
Evropská výměna „Lidé a světové dědictví UNESCO”, byla realizována za účastí
mládežníků z Potugalska, Lotyšska, Itálie, Bulharska, Rumunska a samozřejmě
České republiky. Z každé země přijelo 6 mládežníků a 1 dospělý vedoucí. Účastníci
museli pocházet z míst, kde se nachází nějaká UNESCO památka - přírodní, či
kulturní. Za Portugalsko tak přijeli studenti z UNESCO regionu Alto Douro, který je
unikátním producentem portského vína, za Lotyšsko přijela skupina z Jelgavy, která
reperezntovala hlavní město Rigu, silná italská parta pocházela ze Sicílie a
představila údolí řeckých chrámů v Agrigentu, Bulhaři přijeli z města Haškovo a
představili UNESCO památku Alexandrův hrob, rumunská skupina se zaměřila na
město Curtea de Arges, které zatím UNESCO památkou není, ale brzy se jí stane.
Nesmíme zapomenout na ČR, která byla reprezentována mládežníky z Českého
Krumlova a Českých Budějovic. Většina českých mládežníků se účastnila i loňského
českokrumlovského projektu Průvodce městem, kdy obdobně jako nyní měli
účastníci vymyslet originálního průvodce UNESCO památkou z pohledu „mladí
mladým” v tištěné i elektronické podobě.
Na mezinárodní výměně k tomu ještě navíc přibyla powerpointová prezentace státu,
UNESCO památek, různých zajímavostí, hudby, tanců atd. Toto bylo součástí práce
doma před projektem.
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NÁRODNÍ SKUPINY PROJEKTU

Každá národní skupina pak měla během 14-ti dní projektu vyhrazen jeden národní
večer na svou prezentaci. Národní večery se ukázaly jako velmi přínosný a zábavný
nápad, který byl zároveň i poučný a hodně zajímavý. Součástí každého národního
večera bylo také vaření typických národních jídel.
Například Portugalci přiletěli se sušenými velkými treskami v kufru a Italové ze
strachu, že se u nás nedají koupit dobré těstoviny, s plnými kufry špaget a pesta.
Ostatní však rozhodně nezůstali pozadu. Kromě jídla jsme tančili národní tance,
zpívali národní písně, shlédli prezentace zemí a UNESCO památek, hráli národní
zábavné hry a celkově se velmi dobře bavili.

Národní večery na projektu
Rumunská skupina připravuje národní jídlo

Národní večery na projektu
Český národní večer byl připraven ve znamení
Vánoc
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Národní večery na projektu
Portugalská skupina z regionu Alto Douro přivezla všem
na ochutnání jejich národní poklad - „porto“

Národní večery na projektu
Italové také vařili „to svoje“ – výborné těstoviny

Národní večery na projektu
Lotyšské „víly“ při národním tanci

Národní večery na projektu
Pokud někomu náhodou nechutnalo to které
národní jídlo, tak dostal český rohlík se salámem

Jak byl naplněn program projektu
Našim cílem bylo ukázat mladým lidem, co to je organizace UNESCO, jak v praxi
funguje a k čemu je užitečná. Chtěli jsme, aby se naši účastníci zamysleli nad celou
touto filozofií, proč je dobré uchovávat památky staré stovky let a více, proč je
důležité je i umět dobře prezentovat turistům atd. Víme, že je důležitější, než o tom
jen povídat, památku osahat, prožít, cítit.
Proto jsme se rozhodli použít workshopy vizuálního a výtvarného umění, hudebu,
tvorbu rádio a video dokumentu... V prvních dnech jsme se snažili účastníkům ukázat
město Český Krumlov na všech možných úrovních a ze všech možných pohledů – ve
dne, za večerního osvětlení, z pohledu návštěvníka otáčivého hlediště, také z
pohledu vodáka i běžného obyvatele... Poté následoval blok vizuální a výtvarné
tvorby, kdy se ve čtyřech dnech šest národnostně „namixovaných” skupin věnovalo
malbě a kresbě, dřevorytu, prostorové instalaci, keramice a dřevosochařství. Vše na
téma UNESCO a pod vedením specializovaných instruktorů, mimo jiné i akad.
sochaře Petra Fidricha a keramika Marka Neruda.
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Výtvarné aktivity projektu
Grafika - dřevoryt

Výtvarné aktivity projektu
Výtvarné venkovní instalace

Výtvarné aktivity projektu
Sprejerství

Výtvarné aktivity projektu
Sochařská práce se dřevem

Výtvarné aktivity projektu
Keramická tvorba

Výtvarné aktivity projektu
Společná malba

Druhý týden projektu jsme pak věnovali programovému bloku „média a komunikace”,
kdy opět šest šestičlenných týmů dostalo za úkol vymyslet rozhlasový reportážní
pořad a video dokument na téma Český Krumlov, UNESCO a „něco k tomu” dle
svých vlasních nápadů a invencí.
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Skupiny si nejprve nasbíraly hrubý materiál, pak jej zpracovaly, doplnily o další
informace a upravily jej tak, aby se rádiový pořad dal odvysílat v rádiu ICM a video
použít jako výstup z našeho projektu.
Tato část probíhala pod vedením mladých a nadaných instruktorů (mládežníků z
projektů CPDM – Rádia ICM, hudebního studia a klubu Bouda) kteří naše účastníky
usměrňovali v jejich nápadech, pomáhali jim s technikou a přibližovali práci reportéra,
novináře, režiséra, scénáristy i kameramana.

Práce s moderními médii
Natáčení videodokumentů o Českém Krumlově

Práce s moderními médii
Natáčení videodokumentů o Českém Krumlově

Práce s moderními médii
Přípravné práce na scénáři rozhlasového pořadu

Práce s moderními médii
Přípravné práce na scénáři rozhlasového pořadu

Ve čtvrtek 14. srpna 2008 jsme pak v rámci projektu zorganizovali společnými silami
závěrečný „Koncert pro UNESCO” v restauraci Krumlovský Mlýn v Českém
Krumlově, kde jsme představili veřejnosti náš projekt, jeho záměr a cíle, také jsme
prezentovali některé z vyhotovených prací, povedlo se ukázat sestříhaný film z
jednotlivých video workshopů.
Každá národní skupina pak představila svou zemi prostřednictvím tanců, zpěvů,
videosnímků a dalšími formami.
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Veřejná prezentace výsledků projektu
v českokrumlovské restauraci Krumlovský mlýn
Lotyšský taneční program

Na veřejné prezentaci v Krumlovském mlýně
zahrála také „boudařská“ kapela „NO CRAPES“

Poslední den před odjezdem do Prahy jsme se na ústředním místě projektu - v
Zátoni u Českého Krumlova - věnovali individuálním projektům, kdy se každý z
účastníků ostatním představil něčím, co jej charakterizuje, ať už je to zpěv, hudba,
fotografie, výtvarné dílo aj.
V sobotu 16. srpna dopoledne jsme se z jižními Čechami rozloučili a odjeli do Prahy,
kde jsme strávili poslední dva dny projektu poznáváním kulturního a životem
dýchajícího hlavního města.

Poslední částí projektu bylo poznávání hlavního města
Prahy

Část účastníků projektu v Praze

V pondělí 18. srpna pak nastalo velké loučení, při kterém jsme jako organizátoři měli
pocit, že se to opravdu povedlo, nikomu se nechtělo domů a objetí a líbání nemělo
konce. A to byla pro nás ta největší odměna.
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Poslední ráno účastníků projektu
Strahovské koleje ČVUT Praha

Lotyšská skupina před odjezdem na letiště v
Ruzyni

Loučení Italů a Portugalců

Na projektu byla navázána i velká přátelství…

Podpora projektu
Projekt by se nemohl uskutečnit bez pomoci a podpory řady finančních i
programových partnerů. Mezi ně především patřili:
Česká národní agentura EU programu „MLÁDEŽ V AKCI“, město Český Krumlov,
Česká komise pro UNESCO Praha, Velvyslanectví Bulharské republiky v Praze,
klášter Zlatá Koruna, Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, S.D.M. Sdružení
dětí a mládeže v Českých Budějovicích, Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově,
pracovníci a spolupracovníci CPDM,o.p.s. Český Krumlov z pracovišť ICM, NZDM
Bouda, Rádio ICM a HSM a mnoho dalších…

Evropské výměny mládeže „STEP UP“ v Lotyšsku
Projekt „Lidé a světové dědictví UNESCO“ nebyl jedinou mezinárodní aktivitou
CPDM, o.p.s. Český Krumlov o letních prázdninách.
Ve spolupráci s českobudějovickým partnerským S.D.M. - Sdružením dětí a mládeže
byla do Lotyšska vyslána pětičlenná skupina VŠ studentů z Českého Krumlova a
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Českých Budějovic na evropský výměnný projekt mládeže, který nesl název STEP
UP.
Tento projekt organizovala lotyšská nezisková organizace JASMA v termínu od 9. do
17. srpna 2008 ve spolupráci se zúčastněnými mládežnickými skupinami z České
republiky (S.D.M. České Budějovice a CPDM, o.p.s. Český Krumlov), Litvy, Turecka
a Finska. Projektu se samozřejmě účastnila také pořádající lotyšská skupina mladých
lidí.
Projekt se konal v blízkosti malé osady Waldemarpils, která leží zhruba 150 km od
hlavního města Lotyšska - Rigy.
Téma a program této evropské výměny mládeže byl převážně zaměřen na
poznávání způsobů a metod alternativního tráveni volného času jako nástroje pro
začleňování postižených dětí a mládeže do společnosti prostřednictvím sportu a
netradičních pohybových aktivit.
Na programu projektu byla zároveň také na výměnu zkušeností dotýkající se oblasti
podpory a přístupu k alternativním metodám práce s postiženými při jejich
začleňování do běžného života společnosti v jednotlivých zemích, jejichž zástupci se
projektu účastnili.
Účastnici si tak vyzkoušeli slaňování ze stromů, lezení po provazech, pravou ruskou
saunu, plavání v jezeře a různé další herní pohybové a alternativní programy..
V rámci těchto aktivit se pak metodicky i technicky účastníci připravovali na
vyvrcholení projektu, kterým bylo uspořádání celodenního programového herního,
sportovního a volnočasového programu pro klienty nedalekého ústavu pro mládež
s mentálním a fyzickým postižením.
Tímto způsobem si mladí účastníci projektu ověřili svoje schopnosti a zkušenosti
z aktivit, které sami absolvovali v průběhu projektu a do svých zemí se vraceli se
zkušenostmi, které mohou aplikovat v práci s postiženými doma v dalších projektech.

Letní dětský tábor „Prázdniny v pohybu“ - Purkarec 2008
Letní tábor Prázdniny v pohybu je již tradiční aktivitou, kterou Centrum pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov pořádá v období letních prázdnin pro
českokrumlovské děti. Tentokrát tábor proběhl v termínu 13.7. – 26.7. 2008
v Purkarci u Hluboké nad Vltavou. Obdobně, jako v roce 2007, počasí letnímu táboru
příliš nepřálo. I přes déšť a pochmurno občas vykouklo sluníčko, a tak byl pro 28 dětí
připraven program se spoustou netradičních sportovních aktivit a her. Účastníci
tábora si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet slanění skalky přímo do raftu na
Hněvkovické přehradě, vypravili se na cykloturistické túry, spluli na raftech a kanoích
část řeky Vltavy z Rájova do Boršova nad Vltavou, podnikali tradiční i netradiční hry
v lese a na louce, savovali vlastní táborová trička, pořádali turnaje ve stolních hrách,
koupali se a dováděli v Hněvkovické přehradě a na koupališti v Olešníku, báli se na
stezce odvahy...
Letní tábor v Purkarci u Hluboké nad Vltavou, který se mimo jiné uskutečnil také díky
podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a sponzorům, byl velmi
podařenou prázdninovou akcí.
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LT Prázdniny v pohybu – Purkarec 2008
Na vodě

LT Prázdniny v pohybu – Purkarec 2008
Slaňování

Soutěž mladých folkových talentů Dětská Porta – Krumlovský medvěd
Je tradičním projektem podpory dětských a mládežnických talentů v oblasti folkové a
country hudby. Jeho hlavním pořadatelem je DDM Český Krumlov.
CPDM, o.p.s. Český Krumlov patří spolu s Městským divadlem, o.p.s. Český Krumlov
mezi spolupořadatele. V roce 2008 se uskutečnil již 12. ročník této soutežní
přehlídky.
Den dětí v Českém Krumlově
CPDM, o.p.s. se pravidelně podílí na této tradiční aktivitě, jejímž pořadatelem je
DDM Český Krumlov. Pracovníci a dobrovolníci CPDM, o.p.s opět zajišťovali
vybraná programová stanoviště tohoto programu.
Programy jazykového vzdělávání
Programy jazykového vzdělávání jsou vedlejší činností CPDM, o.p.s. od roku 1997.
V roce 2008 bylo realizováno vyučování francouzského jazyka v jednom kurzu.
Účast CPDM, o.p.s. na komunitním plánování v sociální oblasti
CPDM, o.p.s. spolu s pracovníky MěÚ Český Krumlov a OS ICOS Český Krumlov
dále pokračovalo v práci na komunitním plánování v sociální oblasti ve městě Český
Krumlov. Zaměstnanci CPDM, o.p.s. se podíleli především na práci jednotlivých
pracovních skupin.

Počet účastníků a uživatelů aktivit a služeb CPDM v roce 2008
Aktivity, činnosti a služby poskytované jednotlivými pracovišti a projekty jsou velmi
různorodé a obsahují jednak aktivity v oblasti přímé (osobní) práce s účastníky a
klienty, jednak aktivity a služby, při kterých osobní kontakt s uživatelem není možný.
Jednotlivé projekty a trvalé aktivity projektových pracovišť nelze, z důvodů odlišného
zaměření a způsobu práce, mezi sebou srovnávat.
Z těchto důvodů neuvádíme na tomto místě souhrnný tabulkový přehled počtu
účastníků našich projektů a aktivit a uživatelů námi poskytovaných služeb.
Jednotlivé statistické údaje jsou uvedeny vždy samostatně v textu u každého
projektového pracoviště.
V jednotlivých statistikách pracovišť nejsou uvedeny některé aktivity a počty jejich
uživatelů, které byly uskutečňovány ve spolupráci s dalšími organizacemi nebo
aktivity, u kterých lze vykazovat vysloveně zprostředkované efekty.
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Přehled hlavních partnerů, se kterými CPDM, o.p.s. spolupracovalo

Programoví a finanční partneři
S.D.M. Sdružení dětí a mládeže v Českých Budějovicích
Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově
OS ICOS Český Krumlov
Středisko výchovné péče Český Krumlov
Občanské sdružení Spirála Český Krumlov
město Český Krumlov
Městské divadlo, o.p.s. v Českém Krumlově
OS ICM Tábor
AICM ČR Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež
ICM Informační centra pro mládež v ČR
Česká národní agentura „Mládež“ (program EU „Mládež v akci“)
EURODESK, česká centrála Praha
ZŠ a SŠ v regionu Český Krumlov a v dalších regionech JČK
Jihočeský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
NIDM Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky
FRF Freies Radio Freistadt (A)
Multikino Cinestar České Budějovice
Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích
Filmová VOŠ Miroslava Ondříčka v Písku
P.M.H. Invest & Trade, s.r.o., Český Krumlov
Velvyslanectví Bulharské republiky v Praze
Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze
…a další
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Finanční zpráva
Způsob financování činnosti a struktura finančních zdrojů
Financování obsahových činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov je od doby založení
společnosti (1997) programově postaveno na
vícezdrojovém způsobu jejich
zajišťování.
Tento přístup umožňuje dosahování celkově větší stability především při zajišťování
obsahu činnosti jednotlivých projektových pracovišť (dlouhodobých projektů). Tímto
způsobem se společnost snaží předcházet možné finanční a tím i programové
nestabilitě v případě „výpadků“ některých finančních zdrojů.
Zdroje příjmů CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2008
a)Systémový roční příspěvek na zajišťovaní obsahových, administrativních a řídících
činností z rozpočtu města Český Krumlov
b)Finanční příspěvky z grantových a příspěvkových titulů města Český Krumlov
(granty v oblasti podpory kultury, komplexního programu prevence a komunitního
plánu sociálních služeb, školství)
c)Finanční grantové prostředky získané na základě projektů od ústředních státních
orgánů (MŠMT ČR, MPSV ČR, Úřad vlády ČR – RVKPP a MZ ČR)
d)Finanční grantové a příspěvkové prostředky získané na základě projektů
z rozpočtu Jihočeského kraje (v roce 2008 se jednalo o finanční granty příspěvky
administrované odborem školství, mládeže a tělovýchovy, odborem kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, odborem sociálních věcí a zdravotnictví a
oddělením řízení projektů a grantů JČK)
e)Finanční grantové prostředky Evropské unie (EU program Mládež)
f)Finanční příspěvek města Kaplice
g)Finanční prostředky plynoucí z vlastních výkonů a ostatních příjmů CPDM, o.p.s.
Český Krumlov
e)Finanční prostředky od dárců z podnikatelského sektoru (od firmy P.M.H. Invest &
Trade, s.r.o., Český Krumlov a soukromých dárců).
Charakter finančních prostředků získaných v roce 2008
Všechny finanční prostředky, se kterými CPDM, o.p.s. v roce 2008 pracovalo byly, na
rozdíl od minulých let, pouze neinvestičního charakteru. Tyto prostředky jsou však
zásadními pro uskutečňování plánovaných obsahových činností společnosti
(jednotlivých pracovišť a projektů) a jejich rozvoj.. Tyto prostředky umožňují
realizovat potřebné personální výkony, materiální zajištění a úhradu služeb, které
souvisejí s uskutečňovanými aktivitami.
Všechny neinvestiční prostředky získané z výše uvedených zdrojů jsou pro činnost
společnosti důležité.
Celkově můžeme konstatovat, že rok 2008 byl ve srovnání se všemi minulými
rozpočtovými obdobími od roku vzniku společnosti (1997) historicky nejúspěšnější co
se týče jak objemu získaných externích finančních prostředků, tak celkového objemu
financí, se kterými jsme kdy v minulosti operovali. Rozdíl mezi objemem získaných
externích financí mezi rokem 2007 a 2008 ukazuje nárůst v roce 2008 o téměř
970.000,- Kč a poprvé jsme překročili hranici dvou milionů získaných externích
prostředků.
Níže uvádíme přehlednou tabulku, která ukazuje postupný vývoj objemu získaných
externích finančních zdrojů od roku 1997 do roku 2008.
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Přehled získaných externích finančních prostředků v letech 1997 až 2008
(neinvestiční granty a příspěvky mimo rozpočet a granty města Český Krumlov)
Rok

Finanční objem (Kč)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

364 379 Kč
574 404 Kč
727 965 Kč
404 808 Kč
637 923 Kč
846 132 Kč
679 449 Kč
985 093 Kč
1 601 812 Kč
1,753.409 Kč
1,372.923 Kč
2,341.005 Kč

Financování a hospodaření CPDM, o.p.s. Český Krumlov v tabulkách a grafech
Níže uvedený přehled (Tabulka 1) ukazuje finanční prostředky, které CPDM, o.p.s.
Český Krumlov získalo pro zajištění činnosti projektových pracovišť a dílčích
projektů v roce 2008 z jednotlivých externích zdrojů (prostředky mimo rozpočet
města Český Krumlov).
Tabulka 1
Přehled externích projektových neinvestičních finančních grantů a příspěvků přijatých
v roce 2008 (mimo příspěvků a grantů z rozpočtu města Český Krumlov)
Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

ICM
ICM
Streetwork
Streetwork
Streetwork
Streetwork
Streetwork
Streetwork
Streetwork
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA

Informační činnosti pro mládež
Informační činnosti pro mládež
Streetwork ČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice
TP Viktorie
TP Viktorie
Streetwork ČK a Kaplice
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
Festival Cihelna - Vystupovat
Výtvarné programy pro děti a
mládež
Festival Cihelna - Vystupovat
Výtvarné programy pro děti a
mládež
Rádio ICM a nezávis. rádiová
scéna

MŠMT ČR
JČK
MZ ČR
JČK
MPSV ČR
Město Kaplice
MPSV ČR
JČK
Úřad vlády ČR
MPSV ČR
MŠMT ČR
MŠMT ČR
MŠMT ČR

NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
Rádio ICM a HSM
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JČK
JČK
EU - program
Mládež v akci

Částka 2008
210.000,00 Kč
90.000,00 Kč
12.033,00 Kč
260.000,00 Kč
200.000,00 Kč
15.000,00 Kč
130.000,00 Kč
39.000,00 Kč
70.000,00 Kč
250 000,00 Kč
40 000,00 Kč
16 000,00 Kč
9 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20.000,00 Kč
201 379,50 Kč

Rádio ICM a HSM
Rádio ICM a HSM
CPDM – ost. projekty
CPDM – ost. projekty

Přeshraniční hudební a rádiová
spolupráce mládeže
Internetové rádio a hudební studio
Letní tábor Purkarec
EU projekt „Lidé a světové dědictví
UNESCO

JČK
MŠMT ČR
MŠMT ČR
EU program
Mládež v akci

Celkem

49.000,00 Kč
20.000,00 Kč
15.000,00 Kč
674.593,12 Kč
2,341.005,60 Kč

Tabulka 2
Tento přehled ukazuje původní příspěvek města Český Krumlov (schválený
Zastupitelstvem města) pro CPDM, o.p.s. na rok 2008 (hlavní střediska), jeho vnitřní
strukturu, skutečný dosažený účetní závěrkový stav a vykazované ztráty jednotlivých
účetních středisek k účetní závěrce za rok 2008.
Pracoviště CPDM Účetní středisko
ICM
Streetwork
Streetwork
NZDM BOUDA
Rádio ICM a HSM
CPDM 01Centrum
CPDM 10 –
zahrada
Celkem

ICM
Streetwork
Viktorie
Bouda
Rádio ICM a HSM
Organizační a
administr.zaj.činn.
Správa areálu
zahrady Špičák

Původní
příspěvek
297.000,00 Kč
44.700,00 Kč
5.600,00 Kč
147.000,00 Kč
56.400,00 Kč
604.300,00 Kč

Závěrková
skutečnost
320.548,26 Kč
47.009,56 Kč
5.600,00 Kč
147.000,00 Kč
56.830,28 Kč
613.331,81 Kč

Závěrkový
výsledek
-23.548,26 Kč
-2.309,56 Kč
0,00 Kč
00,00 Kč
-430,28 Kč
-9.031,81 Kč

0,00 Kč

53.984,50 Kč

-53.984,50 Kč

1,155.000,00 Kč

1,244.304,41 Kč

-89.304,41 Kč

Po odečtení kladných hospodářských výsledků od ztráty vykázané v hlavních
činnostech (vlastní výkony ve střediscích: Bouda +824,06 Kč, Jazyková škola
+3.600,- Kč a Ostatních projektech +772,- Kč) v celkové výši 5.196,06 Kč, činí ztráta
v hlavních činnostech částku ve výši -84.108,35 Kč.

Poznámky:
Původní výše žádané finanční rozpočtové dotace, kterou CPDM, o.p.s. Český
Krumlov pro rok 2008 předkládalo úředním a politickým orgánům města Český
Krumlov, činila částku ve výši 1,655.400,- Kč. Tato částka však nebyla ze strany
města Český Krumlov přijata do přípravy rozpočtu a byla snížena až na schválených
1,155.000,- Kč.
Za této situace se tak dalo předpokládat, i přes každoročně obvyklou snahu CPDM,
o.p.s. o získání vyšších objemů finančních prostředků z externích zdrojů a i
uplatněním co nejvíce efektivních přístupů k výdajům roku 2008, že konečný stav
závěrky roku 2008 bude vykazovat ztrátu hospodaření.
Rozdíl mezi schválenou výší rozpočtové dotace schválené Zastupitelstvem města
Český Krumlov pro rok 2008 (1,155.000,- Kč) a skutečným hospodářským výsledkem
CPDM, o.p.s. za rok 2008 činí ztrátu v hlavních činnostech ve výši -84.108,35 Kč.
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Nejvýznamnější ztrátovou položkou je účetní zakázka „Správa areálu Špičák 114“
(-53.984,50 Kč). Na správu areálu Špičák nebyla poskytnuta ze strany rozpočtu
města Český Krumlov žádná finanční dotační částka. Nejvyšší výdajovou položkou
„správy areálu“ bylo nájemné za zahradu Špičák 114, hrazené městu Český
Krumlov, ve výši 34.825,- Kč. Druhou nejvyšší položku ve výdajích této zakázky pak
bylo nutné pořízení křovinořezu na sekání trávy (15.240,- Kč). Ostatní položky pak
byly drobného charakteru (PHM do sekačky a křovinořezu, doprava materiálu a
zahradní nářadí – nůžky na stromy, rýč, hrábě atd.).
Údržba zahrady (sekání trávy, úprava záhonů, péče o stromy atd.) pak byla
realizována bez jakýchkoliv mzdových nákladů a to formou obecně prospěšných
prací osob přidělených do CPDM, o.p.s na výkon alternativního trestu
prostřednictvím Probační a mediační služby Český Krumlov.
Druhým účetním střediskem (zakázkou), které vykazuje relativně významnější ztrátu
je středisko / pracoviště ICM – Informační centrum pro mládež (-23.548,26 Kč).
Získávání finančních prostředků na podporu činnosti ICM a informací pro mládež je
tradičně již několik let poměrně omezené. Existují v podstatě pouze základní
3 finanční zdroje: stát (MŠMT ČR), krajská samospráva (Jihočeský kraj – programy
v oblasti podpory mládeže a dětí) a obec (v našem případě město Český Krumlov).
Jihočeský kraj má v současné době podpůrnou finanční částku na jedno ICM v kraji a
rok omezenou maximální částkou 100.000,- Kč (ICM Český Krumlov získalo v roce
2008 podporu ve výši 90.000,- Kč). Největší roli v podoře Informačních center pro
mládež by měl sehrávat stát (MŠMT ČR) jako garant podpory a rozvoje informační
politiky směrem k mládeži v ČR. Tuto odpovědnost má stát v informační politice
mládeže také k orgánům Evropské unie.
Nutno konstatovat, že svoji garanci, roli a odpovědnost ve věci potřebné míry
podpory Informačních center pro mládež zatím stát, reprezentovaný MŠMT ČR,
v této věci naplňuje spíše „kosmeticky“. S nově přijatou „koncepcí rozvoje ICM v ČR“
(resortní dokument MŠMT z dubna 2008) a zahájením státního certifikačního
procesu kvality ICM v ČR se dá však předpokládat, že i výše finanční podpory k ICM
se postupně pozitivně změní.
Ztráty vykázané v ostatních účetních střediscích (pracovištích) pak nejsou zcela
zásadní (celkem -11.771,65 Kč).
Ve věci vypořádání ztráty hospodaření roku 2008 se orgány CPDM, o.p.s. Český
Krumlov obrátí na svého zakladatele (Radu a Zastupitelstvo města Český Krumlov)
se žádostí o pokrytí celkové částky ztráty ve výši -84.108,35 Kč prostřednictvím
dotace z rozpočtu města Český Krumlov.
Celkově lze konstatovat, že hospodářský výsledek CPDM, o.p.s. za rok 2008 je,
vzhledem k celkovému objemu realizovaných obsahových aktivit a celkovému
v CPDM, o.p.s. historicky nejvyššímu objemu realizovaných finančních prostředků,
poměrně dobrý. Vyčísleno procenty vykazovaná ztráta činí 1,94 % z celkového
objemu realizovaných finančních prostředků.
Přehled (Tabulka 3) znázorňuje finanční prostředky, které CPDM, o.p.s. Český
Krumlov získalo v průběhu roku na základě projektů podávaných do grantů
vyhlášených v roce 2008 městem Český Krumlov.
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Tabulka 3
Finanční prostředky získané z grantů a programů města Český Krumlov v roce 2008
Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

ICM
Streetwork
Streetwork
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
Hudební studio
Hudební studio
Celkem

Informace jako základ prevence
Streetwork
Streetwork
Bouda
Bouda
Sprejem bez problémů
Festival Cihelna-Vystupovat
Provoz studia
Vydání hudebního CD

KPP
KPSS
KPP
KPP
KPSS
OŠSM
kultura
kultura
kultura

Částka 2008
11.000,00 Kč
186.000,00 Kč
44.000,00 Kč
35.000,00 Kč
120.000,00 Kč
5 000,00 Kč
18.000,00 Kč
20.000,00 Kč
18.000,00 Kč
457.000,00 Kč

Další tabulka (Tabulka 4) pak doplňuje výše uvedené přehledy získaných externích
a městských finančních zdrojů o rozpočtové příjmy zajištěné v roce 2008 z vlastních
činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov a další výnosy.
Tabulka 4
Finanční prostředky z vlastních výkonů a jiné výnosy CPDM. o.p.s. v roce 2008
Vlastních příjmy, ostatní výnosy

Částka 2008

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy – přijaté příspěvky a dary a jiné výnosy
Celkem

196.827,50 Kč
7 022,17
92.587,34 Kč
296.437,01 Kč

Tabulka 5
Celkový přehled příjmů (výnosů) CPDM, o.p.s. v roce 2008
Druh příjmu / výnosu

Částka 2008

Příjmy z externích grantů a příspěvků (příjmy mimo rozpočet města ČK)
Přímá dotace z prostředků rozpočtu města Č.Krumlov
Příjmy z grantů města Český Krumlov
Vlastní výkony CPDM a ostatní výnosy
Celkem
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2,341.005,60 Kč
1,155.000,00 Kč
457.000,00 Kč
296.437,01 Kč
4,249.442,63 Kč

Následující přehled (Tabulka 6) uvádí podíl jednotlivých druhů zdrojů (donátoři,
vlastní příjmy), které se podílely na financování činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov
v roce 2008 (zaokrouhleno na Kč).
Tabulka 6
Přehled neinvestičních finančních prostředků získaných dle jednotlivých zdrojů (donátorů)
Zdroj

Celkem v Kč

MŠMT ČR
MPSV ČR
Úřad vlády ČR
MZ ČR
Jihočeský kraj
EU program Mládež
Město ČK - rozpočet
Město ČK - granty
Město Kaplice
Vlastní výkony, dary,
příspěvky,…
Celkem

Celkem v %
310.000,00 Kč
580.000,00 Kč

7,3 %
13,6 %

70.000,00 Kč
12.033,00 Kč
478.000,00 Kč
875.973,00 Kč
1,155.000,00 Kč
457.000,00 Kč
15.000,00 Kč
296.437,00 Kč

1,6 %
0,3 %
11,2 %
20,6 %
27,2 %
10,8 %
0,4 %
7,0 %

4,249.442,63 Kč

100 %

Níže uvedený graf (Graf 1) znázorňuje celkový procentuální podíl jednotlivých zdrojů
na financování činnosti aktivit CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2008 (včetně
poskytnutých investičních prostředků).
Graf 1
Podíly jednotlivých zdrojů na financování CPDM v roce 2008

Zdroje financování činností CPDM, o.p.s. ČK v
roce 2008
Město Kaplice
0,4%

CPDM - vlastní
výkony
7,0%

MŠMT ČR
7,3%

MPSV ČR
13,6%
Úřad vlády ČR
1,6%

Město ČK - granty
10,8%
MZ ČR
0,3%
Město ČK-rozpočet
27,2%

EU Mládež v akci
20,6%

Jihočeský kraj
11,2%

MŠMT ČR

MPSV ČR

Úřad vlády ČR

MZ ČR

Jihočeský kraj

EU Mládež v akci

Město ČK-rozpočet

Město ČK - granty

Město Kaplice

CPDM - vlastní výkony
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Finanční prostředky vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2008
Náklady vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2008 činily částku
170.000,- Kč, což činí 3,9 % z celkových neinvestičních nákladů vynaložených na
programovou činnost společnosti.
Tyto náklady obsahují: poměrnou část finančních prostředků vynaložených na:
plat ředitele, náklady na kancelářský materiál, cestovné, poštovné a výkony spojů,
nájem, služby spojené s nájmem, vedení účetnictví, bankovní poplatky, zákonné
pojištění zaměstnanců a část nákladů na pojištění majetku. .
Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. za rok 2008
CPDM, o.p.s. dle účetních uzávěrek vykázalo za rok 2008 celkový záporný výsledek
hospodaření v hlavních činnostech ve výši -84.108,35 Kč Kč. Odpovědné orgány
CPDM, o.p.s. předloží městu Český Krumlov žádost o vyrovnání této ztráty
z prostředků rozpočtu města.
Stav rezervního finančního fondu CPDM, o.p.s.
Stav rezervního fondu CPDM, o.p.s. k 31.12. 2008 činí částku ve výši 192.286,68 Kč.
Celkové ztráty a jejich vyrovnání
Ztráty z minulých období (k datu 31.12.2008) činí celkovou výši 353.631,26 Kč.
V roce 2008 byly na účet CPDM přijaty zvýšené finanční prostředky od města ČK,
které byly určeny na úhradu části ztráty z minulých let v celkové výši 278.000,- Kč.
Z toho byl pokryt zvýšený nárok na dotaci města ČK pro CPDM pro rok 2007 ve výši
256.836,99 Kč. Zbylou částí ve výši 21.163,01 Kč byla pokryta část neuhrazené
ztráty z minulých období.
K 31. 12. 2008 činí výše neuhrazené ztráty z minulých období částku 353.631,26 Kč.
Takto vyčíslenou ztrátu pokryjeme z následujících položek: rezervního fondu CPDM,
zvýšenou finanční dotací ze strany města Český Krumlov, která již byla na účet
CPDM, o.p.s. přijata v první části roku 2009.
Finanční dary přijaté CPDM, op.s. v roce 2008
V roce 2008 CPDM, o.p.s. přijalo dva finanční dary. Prvním z nich byly dary od
fyzických a právnických osob na podporu opravy invalidního vozíku Kamila Fouska
ve výši 18.000,- Kč. Tento dar je převeden k čerpání do roku 2009.
Druhým darem byl finanční dar od firmy PMH Český Krumlov ve výši 20.000,- Kč.
Z této částky bylo převedeno do roku 2009 celkem 3.415,- Kč. Tato částka bude
sloužit jako základ pro zřízení finančního fondu na podporu nadaných studentů.
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Centrum pro pomoc dětem a mládeži
obecně prospěšná společnost

Český Krumlov
Kontakty
Vedení společnosti
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427 (prostřednictvím pracoviště ICM Č.Krumlov)
E-mail: cpdm@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cz
Ředitel CPDM, o.p.s. Český Krumlov: Mgr. Vlastimil Kopeček
Statutární zástupci: JUDr. Adéla Kamenská, předsedkyně správní rady
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 Sukdoláková
Projektové pracoviště Streetwork a Protidrogová poradna
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427
Streetwork (mobil): 736 634 126
E-mail: kcentrum@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cz
Vedoucí pracoviště: Mgr. Daniel Jambrikovič
Projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427
E-mail: bouda@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cz
Vedoucí pracoviště: Ladislav Michalík (mobil: 736 634 127)
Mládežnické internetové Rádio ICM Český Krumlov
HSM Hudební studio mladých
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel. 380 713 042, Fax: 380 712 427
E-mail: tym@radioicm.cz
Web: http://www.radioicm.cz
Vedoucí pracovišť: Petr Prokeš, Daniel Turnhofer
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