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Cíle a zaměření činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov
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 znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem,
mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají
- podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu
Důvody pro založení Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 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.

Řídící orgány společnosti
Správní rada společnosti
V roce 2010 nedošlo v sestavě správní rady k žádným personálním změnám.
Složení správní rady bylo následující:
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
Kráková, členka správní rady, Františka Kuncová, členka správní rady, Jana
Ihnatoliová, členka správní rady, Mgr. Petr Šulista, člen správní rady.
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Dozorčí rada společnosti
Složení dozorčí rady CPDM, o.p.s. Český Krumlov bylo v roce 2010 následující:
Romana Šolcová, předsedkyně dozorčí rady, Mgr. Bohumil Florián, člen dozorčí
rady, Mgr. Jaroslava Löblová, členka dozorčí rady, Mgr. Jan Tůma, člen dozorčí
rady.
Zápis změn složení SR a DR do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích nebyl v roce 2009 a 2010 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, plný pracovní
úvazek
Iva Sonnbergerová, vedoucí projektového pracoviště ICM, plný pracovní úvazek
Mgr.Daniel Jambrikovič, vedoucí projektového pracoviště Streetwork (plný pracovní
úvazek) a vedoucí pracovník projektu Viktorie (DPČ)
Jana Peňáková, pracovnice projektového pracoviště ICM, plný pracovní úvazek
Bc.Pavlína Vrobelová, pracovnice projektového pracoviště Streetwork (plný
pracovní úvazek) a pracovnice projektu Viktorie (DPČ)
Mgr.Jiří Muk, terénní a programový pracovník NZDM Bouda, (plný pracovní úvazek)
Stabilní (pravidelní) smluvní pracovníci (částečné smluvní úvazky, služby)
Dagmar Pekařová, ekonomika a účetní podklady CPDM, o.p.s. (DPČ)
Mgr. Irena Škrabalová, účetnictví CPDM, o.p.s. (služba)
Jan Čepelák, správa počítačové sítě, elektronické informace, webmaster, supervize
projektového pracoviště Rádio ICM (služba)
Michal Tejmar, organizační pracovník NZDM Bouda (do června 2010)
Bedřich Pingitzer st., vedoucí pracoviště HSM (DPP, služba)
Bedřich Pingitzer ml., nahrávací technik HSM (DPP)
Daniel Turnhöfer, nahrávací technik HSM (DPČ)
Externí spolupracovníci v dílčích projektech
Lenka Bártová, David Benč, Petra Hlaváčková, Mikuláš Horský, Martin Jakab,
Michaela Jánová, Petr Kalkuš, Jan Kučera, Eva Nováková, Silvie Ševčíková, Petra
Valkony, Petra Valová, Petr Fidrich, Mgr. Pavla Kopečková, Mgr. Jaroslav Král,
Zdeňka Kösslová, Jiří Faltus, Anna Frnochová, Barbora Blechová, David Benč, Jan
Marek, Jaroslav Pavlů, Pavel Výborný, Václav Fencl a další
Dobrovolní spolupracovníci
Petr Prokeš, Veronika Prokopcová, Václav Kupilík, Jaroslav Vomáčka, Jiří Veselý,
Luboš Sýkora, Karolína Jedličková, Lukáš Navara, Zdeněk Sláma, Vladimír Kössl,
Jan Smola, Cyril Bohdal, Viktor Bohdal, Jiří Kánic a další
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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.
Na tomto místě uvádíme pouze srovnávací tabulku získaných finančních prostředků
z externích zdrojů od doby založení CPDM (1997) do roku 2010.
Podrobné informace o financování roku 2010 a jeho výsledcích jsou uvedeny ve
finanční zprávě.

Přehled externích finančních prostředků získaných v letech 1997 až 2010

Externí neinvestiční granty, příspěvky a příjmy z obchodních zakázek
získaných na základě podaných projektů (zaokrouhleno na Kč).
V tomto přehledu nejsou zahrnuty dotace a granty získané od města
Český Krumlov, příjmy z vlastních výkonů, ostatní příjmy a dary.
Rok

Finanční objem (Kč)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

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
2,207.167 Kč
2,913.921 Kč
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CPDM, o.p.s. Český Krumlov – struktura pracovišť a projektů

ICM

BOUDA

STREETWORK

INFORMACE
PORADENSTVÍ
EURODESK
VZDĚLÁVACÍ
AKCE
INFORMAČNÍ
KAMPANĚ
A AKCE
EVS

VOLNÝ ČAS
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB
TERÉNNÍ
PROGRAM
PORADENSTVÍ
NEFORMÁLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
TERÉNNÍ
PROGRAMY
PROTIDROGOVÁ
PREVENCE A
PORADENSTVÍ
PREVENCE
V OBLASTI
PROSTITUCE

RADIO ICM

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
VZDĚLÁVÁNÍ
KOMUNITNÍ
PLÁNY
FUNDRAISING
AD.

Programové aktivity CPDM, o.p.s. Český Krumlov
v roce 2010
Pro realizaci dlouhodobých hlavních programových činností má CPDM, o.p.s. Český
Krumlov zřízena projektová pracoviště nebo samostatné projekty. Dle struktury
pracovišť a samostatných projektů je také členěna informační část výroční zprávy,
která podává přehled o aktivitách společnosti v roce 2010.

I. Projektové pracoviště ICM – Informační centrum pro
mládež Český Krumlov

ICM Český Krumlov bylo založeno v roce 1998 jako jedno z projektových pracovišť
CPDM, o.p.s.
Činnosti a služby ICM Český Krumlov byly v roce 2010 určeny cílovým skupinám
(dětem, mládeži, pedagogům, rodičům, nestátním neziskovým organizacím a dalším
souvisejícím kategoriím) především z regionů Český Krumlov a Kaplice a částečně z
regionu České Budějovice. Některé realizované informační aktivity a projekty měly
v roce 2010 dosah také na další regiony Jihočeského kraje, v některých případech
byl dosah aktivit celorepublikový.

ICM Český Krumlov je prostřednictvím CPDM, o.p.s. Český
Krumlov členem AICM ČR (1999)– Asociace pro podporu
rozvoje Informačních center pro mládež v České republice.
ICM Český Krumlov je držitelem certifikace kvality
poskytovaných informačních a poradenských služeb AICM ČR
s platností certifikátu do roku 2011.

V roce 2010 ICM Český Krumlov vstoupilo jako jedno z projektových pracovišť
CPDM, o.p.s. již do dvanáctého roku své činnosti. Oficiálně bylo otevřeno 28. února
1998.
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I. Základní cíle ICM v roce 2010
Hlavním cílem činnosti ICM v roce 2010 bylo zvyšování informovanosti mládeže,
práce s mladými lidmi zaměřená na efektivnější využívání informací ve svůj
prospěch, navazující odbornější a hlubší poradenství a zvyšování kompetentnosti
personálu ICM.
Mezi další důležité úkoly patřilo také hlubší zaměření na některé, uživateli více
žádané, stávající i nové informační oblasti, využívání nových forem poskytování
informací a poradenství, které akcentují stav vzdělanosti a technických dovedností
současných mladých lidí a práce spojené s tvorbou a vydáváním vlastních
informačních souborů a informačních produktů.
1. Rozšiřování forem a způsobů informovanosti a zvyšování rozsahu a kvality
informací
V roce
2010
jsme
informace
poskytovali
našim
návštěvníkům a zájemcům osobně na pracovišti ICM v jeho
otevíracích
časech,
novými
webovými
stránkami,
elektronickým
hromadným
mailovým
directem,
samostatnými
e-maily,
telefonicky,
prostřednictvím
regionálního tisku, zpravodaje.krumlov.cz, webu OS ICOS,
městských webových stránek, městského tištěného a
elektronického zpravodaje, prostřednictvím dalších webů (web AICM ČR, weby
ostatních jihočeských ICM, web NICM a Klíčů pro život, ad.).
Dále pak také formou účasti ICM na výstavách, veletrzích a dalších akcí,
prostřednictvím realizovaných informačních i tématických seminářů, zcela novým
vlastním nástrojem – elektronickým časopisem dětí a mládeže „Časák ICM“ (ten byl
připravován částečně také jako tištěný – jedno
vydání v prosinci 2010),
prostřednictvím vytvořených elektronických publikací (katalogy Léto a Zima v jižních
Čechách, společný produkt ICM z Jihočeského kraje) a dalšími formami.
2. Motivování uživatelů k získávání informací a jejich praktickému využívání
Tento úkol jsme uskutečňovali především prostřednictvím seminářů, ale i různých
soutěží a interaktivních prvků. Snažili jsme se takto mladé lidi motivovat k tomu, aby
získávali ověřené informace a prakticky je využívali nejen ve svůj studijní prospěch,
ale i pro své potřeby ve svém osobním životě.
3. Rozšiřování informovanosti o nejvíce žádané informační oblasti
ICM Český Krumlov ve spolupráci s ICM Prachatice a ICM Tábor připravilo a vydalo
dva elektronické katalogy na CD „Levná zima v jižních Čechách“ a „Léto v jižních
Čechách“.
O katalogy tohoto typu je mezi návštěvníky ICM a další veřejností velký zájem. Tyto
katalogy byly rychle rozebrány.
I v tomto roce ICM informovalo především studenty, ale i širokou veřejnost o
možnostech využití některých zajímavých evropských programů pro neformální i
formální vzdělávání a volný čas.
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II. Hlavní obsah činnosti projektového pracoviště ICM Český Krumlov v roce
2010
1. Informace a poradenství
Hlavním obsahem činnosti ICM Český Krumlov je průběžné (pravidelné, celoroční)
poskytování informací a souvisejícího poradenství pro cílové skupiny dětí, mládeže,
pedagogů, rodičů, pracovníků NNO (kteří pracují s dětmi a mládeží) a další širší
veřejnosti.
2. Informační oblasti
ICM shromažďovalo, ověřovalo, sbíralo, vydávalo a prezentovalo informace
především z následujících oblastí: vzdělávání, práce, volný čas, cestování, zdraví,
sociálně patologické jevy, ekologie, občan a stát, evropské a národní organizace,
mládež v EU a dalších vybraných (žádaných) oblastí.
3. Poradenství
K vybraným informačním oblastem poskytuje ICM také základní poradenství. V roce
2010 bylo poskytnuto nejvíce informací především z oblastí vzdělávání, práce,
cestování, volný čas, občan a stát a mládež v EU. V případě potřeb poradenství
v ostatních oblastech, byli klienti předáváni do odborné péče dalších pracovišť
CPDM, o.p.s. (především do pracovišť Streetwork a NZDM Bouda) nebo do péče
spolupracujících organizací mimo strukturu CPDM, o.p.s. (především do SVP Spirála
a OS ICOS).
4. Doplňkové služby
ICM Český Krumlov v rámci svého informačního a poradenského servisu nabízelo
také řadu doplňkových služeb: veřejný přístup na internet, černobílé kopírování
formát A4 a A3, laminování, kroužkovou vazbu, termovazbu, černobílý a barevný
tisk, skenování, zapůjčování knih, publikací a vzdělávacích CD a DVD. Součástí
doplňkových služeb pak byly také další informační a vzdělávací aktivity pro děti a
mládež.
V rámci doplňkových služeb poskytuje ICM také informace z evropské informační
sítě pro mládež EURODESK.
Další doplňkovou službou byly konzultace a pomoc při vysílání českých dobrovolníků
na Evropskou dobrovolnou službu (EVS). ICM je od února 2009 akreditovaným
pracovištěm EU programu Mládež v akci pro vysílání dobrovolníků na EVS.

III. Informačně vzdělávací a další aktivity ICM v roce 2010
1. Informace a informovanost veřejnosti
V rámci informovanosti veřejnosti a propagace jsme spolupracovali s místním a
regionálním tiskem, zasílali nepravidelné informace (informační balíčky s tištěnými a
elektronickými informacemi) na školy a další instituce v regionu Český Krumlov,
pokračovali jsme v naplňování a aktualizaci vlastních webových stránek – starých
(www.icmck.cz) a zásadního informačního nástroje nové webové stránky
(www.icmck.cpdm.cz).
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2. Informační bloky v ICM
Průběžně byly opět aktualizovány jednotlivé informační bloky v šanonech, ve kterých
se aktuálně nachází informace z 11 základních oblastí a informace regionálního typu.
Veškeré tyto informace jsou převedeny do elektronické podoby na CD (a postupně
v čase také aktualizovány) s aktivními odkazy na jednotlivé webové stránky
vztahující se k dané oblasti.
3. Informační semináře pro střední a základní školy
V roce 2010 jsme uskutečnili 4 informační semináře o ICM
a dalších projektových pracovištích CPDM, o.p.s., které
byly určeny studentům SOU a SŠ (celkem 96 studentů a 5
pedagogů) a 1 seminář o CPDM, o.p.s. byl určen návštěvě
ze zahraničí - dobrovolníkům ze zahraničí, kteří byli na
EVS (Evropské dobrovolné službě) v ČR (25 dobrovolníků
+ 2 vedoucí skupiny).

4. Delegace sociálních pracovníků z Moskvy
ICM připravilo pro delegaci sociálních pracovníků z Ruska
informační seminář o jednotlivých projektových pracovištích
CPDM, o.p.s., na kterém se podíleli i zástupci jednotlivých
projektových pracovišť, které CPDM, o.p.s. zastřešuje.
Tato delegace byla 27 členná.

5. Neformálně vzdělávací workshopy pro mládež pracující s dětmi a mládeží ve
volném čase
Další workshopy byly určeny dobrovolníkům a mladým
lidem, kteří pracují, nebo budou pracovat s dětmi a mládeží
ve volném čase na témata:
„Animace volného času“ s lektory Mgr. Jaroslavem Králem,
Mgr. Jiřím Mukem a Ivou Sonnbergerovou (15 účastníků)
„Dětská agresivita“ s paní Mgr. Petrou Valkony (21
účastníků semináře) „Závislosti“ s Bc. Pavlínou Vrobelovou
a Mgr. Danielem Jambrikovičem (20 účastníků). Celkem se zúčastnilo těchto tří
workshopů 56 dobrovolníků a mladých lidí, kteří pracují, nebo budou pracovat
s dětmi a mládeží ve volném čase.

6. Besedy a promítání na téma: „Cestování trochu jinak“
V měsíci říjnu se uskutečnily dvě besedy:
Městské brány v Českém Krumlově s panem Václavem
Codlem – 8 posluchačů, Malajsie s Mgr. Bohumilem
Kofroněm na téma Malajsie - 5 posluchačů. V listopadu
Mgr. Bohumil Kofroň vyprávěl a promítal úžasné zážitky
z Turecka – 6 posluchačů
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7. Výstava „Český Krumlov očima dvou generací“ v prostorách ICM
ICM Český Krumlov touto výstavou podpořilo své dva návštěvníky
Václava Codla a Martina Kročka, kteří v prostorách ICM od 4.10. do
4.11. 2010 vystavovali své obrazy se společným tématem, kterým
se stal Český Krumlov.
Ovšem každý z výše jmenovaných pánů toto téma pojal po svém.
Tuto výstavu shlédlo více než 100 návštěvníků.

8. Tištěný Zpravodaj.krumlov.cz
CPDM, o.p.s. – ICM Český Krumlov se spolu s OS ICOS podílí na vydávání
tištěného občanského informačního zpravodaje – „Zpravodaj.krumlov.cz“. Za rok
2010 tak vyšla 4 čísla tohoto zpravodaje, který byl distribuován do všech domácností
a institucí ve městě Český Krumlov (včetně informačních příspěvků o ICM).
9. CD katalogy „Levná zima v jižních Čechách“ a „Léto v jižních Čechách“
V průběhu roku 2010 se ICM Český Krumlov podílelo na
vytvoření dvou informačních CD katalogů: „Levná zima v jižních
Čechách“ a „Léto v jižních Čechách“.
Na tomto CD zájemci najdou příležitosti a možnosti jak strávit
volný čas v Jihočeském kraji v zimním a letním období.
Vytvoření obou CD bylo společným dílem ICM Prachatice, ICM
Tábor a ICM Český Krumlov. Vznik katalogů byl podpořen
grantem Jihočeského kraje.
10. Elektronický a tištěný časopis dětí a mládeže - „Časák ICM“
V roce 2010 ICM spustilo nový podprojekt - elektronický časopis
dětí a mládeže „Časák ICM“. Časopis má své webové stránky
www.casakicm.cz a je připravován nejen v elektronické podobě, ale
částečně také jako tištěný. Na příspěvcích do tohoto „Časáku ICM“
se podíleli studenti z krumlovského regionu, kteří přispívali svými
básněmi, fotografiemi, obrázky, zajímavými články …
Na konci prosince 2010 vyšlo první tištěné osmistránkové číslo
tohoto časopisu v nákladu 3.000 ks.

11. Prezentace a výstavy
ICM Český Krumlov se aktivně podílelo na akci Města Český Krumlov a Městského
divadla s názvem „Kouzelný Krumlov“, která se konala v měsíci dubnu 2010. Zde
ICM mělo vlastní stánek s připraveným herním programem pro děti a připravenou
prezentací nejen ICM, ale všech projektových pracovišť CPDM, o.p.s.
ICM Český Krumlov se již tradičně aktivně spolupodílelo na realizaci výstavních
expozic ICM ČR (AICM) na veletrhu EDUCA 2010 v Liberci (říjen 2010).
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12. Účast ICM na dalších projektech CPDM, o.p.s. Český Krumlov
Pracoviště ICM se v průběhu roku podílelo (mimo svůj obvyklý pracovní záběr) také
na projektu Letní tábor Zátoň 2010 „Prázdniny v pohybu“.
13. Informační podpora aktivit CPDM, o.p.s. Český Krumlov
Jedním z důležitých úkolů ICM směrem ke všem aktivitám CPDM, o.p.s. je jejich
vnější informační podpora. Úkolem ICM tak bylo vydávat, prezentovat a rozesílat
základní informační zprávy o všech činnostech CPDM, o.p.s. médiím, školám,
institucím, úřadům i jednotlivcům.
14. Podpora zaměstnanosti
Naše Informační centrum pro mládež i nadále pokračuje v podpoře zaměstnanosti.
Nabízíme proto v našem ICM kontakty na příležitostné brigády a zaměstnání. Také
klientům, kteří jsou řádně vedeni na Úřadu práce a prokáží se dokladem z ÚP
nabízíme internet zdarma, především pro hledání svého nového zaměstnání.
15. Spolupráce s Informačním centrem seniorů Český Krumlov a Dobrovolnickým
centrem
V roce 2010 zahájilo svoji činnost v budově Špičák 114 Dobrovolnické informační
centrum seniorů (zřizovatel OS ICOS Český Krumlov). ICM Český Krumlov poskytuje
tomu partnerovi v budově přístup na internet a také zapůjčuje svoje seminární
prostory pro besedy, které senioři pořádají.
ICM Český Krumlov spolupracovalo také
s Dobrovolnickým centrem (další
pracoviště OS ICOS), se kterým připravovalo společný projekt k Evropskému roku
dobrovolnictví. Zároveň je ICM (CPDM) v databázi Dobrovolnického centra pro
přijímání dobrovolníků.

IV. Další informace
1. Rozsah provozu ICM, poskytnuté informace a služby v roce 2010
Týdenní otevírací doba v období 1.1. 2010 - 31.12. 2010 byla 40 hodin. V ICM byl k
dispozici pro veřejnost vždy alespoň 1 informační pracovník.
2. Akreditace ČNA
ICM Český Krumlov má od 8.10. 2009 do 8.10. 2012 udělený Certifikát pro vysílající
organizace od ČNA – Česká národní agentura Mládež.
3. Certifikace kvality AICM
ICM Český Krumlov je nositelem certifikátu kvality v oblasti poskytování informací
pro mládež s platností do 31.12.2011.
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V. Uživatelé informačních a poradenských služeb a dalších aktivit ICM
Počty uživatelů a účastníků aktivit ICM v roce 2010
Počty poskytnutých informací a poradenství v ICM
Fyzicky (osobně) poskytnuté informace a poradenství v ICM
Informace poskytnuté prostřednictvím webu www.cpdm.cz (unikátní
přístupy)
Informace poskytnuté mailem a telefonem
Neformálně vzdělávací workshopy pro mládež pracující s dětmi a
mládeží ve volném čase
Informační semináře pro ZŠ, SŠ ad.
Časák ICM (počet distribuovaných časopisů)
Katalog "Levná zima v jižních Čechách" (počet distribuovaných
katalogů)
Prezentace a výstavy
Kouzelný Krumlov 2010 (kvalifikovaný odhad návštěvnosti stánku)
EDUCA 2010 Liberec (odhad aktivní návštěvnosti stánku)

515
46.632
1.100
56
155
3.000
700
300
2.000

Poznámka
Do počtu výše uvedené statistiky nejsou zahrnuty počty účastníků, adresátů a
uživatelů činností a projektů, které byly v gesci pracoviště ICM Český Krumlov
v rámci CPDM, o.p.s. Český Krumlov nebo projektů, se kterými ICM Český Krumlov
informačně a programově spolupracuje :
• informace zasílané prostřednictvím vlastního elektronického informačního
bulletinu CPDM, o.p.s. Český Krumlov (zhruba 230 e-mailových adres)
• informace poskytnuté prostřednictvím elektronického „Časáku ICM“
• informace vysílané mládežnickým internetovým „Rádiem ICM“ - samostatný
speciální mládežnický projekt internetového rádia

VI. Finanční podpora činnosti ICM Český Krumlov v roce 2010
Celoroční činnost a další aktivity projektového pracoviště ICM Český Krumlov byly
v roce 2010 finančně podpořeny ze strany města Český Krumlov, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihočeského kraje a vlastními výnosy
z poskytování doplňkových služeb.
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II.Projektové pracoviště Nízkoprahové volnočasové
zařízení pro děti a mládež (NZDM Bouda)
I.Cíle a poslání NZDM Bouda
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. Součástí činnosti
NZDM Bouda je také poskytování sociálních služeb.
Posláním NZDM Bouda je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního využití
volného času a edukačních aktivit, usilovat o pozitivní změnu a sociální začlenění
dětí a mládeže, kteří se ocitli v nepříznivé nebo jinak náročné životní situaci.
Služba je určená rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi
neakceptovaný
sociálně-patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl
většinovou společnosti.
Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka
volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením,
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života,
umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby
v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje bezúplatně.
II.Cílové skupiny
• obecně je to skupina lidí, která se nachází v nepříznivé životní situaci, pro
které jsou určené služby nabízené NZDM Bouda
• neorganizované a rizikové děti a mládež, nacházející se v obtížné životní
situaci, ohrožené sociálně nežádoucími jevy nebo s vyhraněným životním
stylem, těžce akceptovatelným většinovou společností
• žáci a studenti ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, VŠ a žáci zvláštních škol
• rodiče výše zmíněných dětí a mládeže, pedagogové, veřejnost
(v dopoledních hodinách nebo předem domluvených termínech)
• věkový rozptyl cílové populace: 8 – 26 (včetně)
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III. Celkové cíle a principy
Celkovým cílem NZDM Bouda je prostřednictvím nízkoprahových služeb a
primární prevence usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života
dětí a mládeže, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.
1. Konkrétní cíle
• Zvýšit míru pozitivního vnímání existence multikulturního prostředí, jako
základního vývojového společenského rámce soužití současné (a budoucí)
Evropy
• Zdůraznit a upozornit na perspektivní potřebu a nutnost „být připraven“ na
život v takto definovaném rámci
• Prosadit uvědomování si základních demokratických principů občanské
společnosti jednotlivcem, který podle nich vnitřně jedná
• Zvýšit schopnosti a dovednosti členů komunity směrem ke společensky
pozitivnímu řešení praktických denních situací v přímém kontaktu
s konkrétními situacemi soužití v multikulturní komunitě
2. Specifické cíle
• Podnítit zájem cílové skupiny o poznávání kultury a života jiných národů,
národností a minorit
• Rozšířit možnosti přístupu cílovým
skupinám, které jsou determinovány
omezením jakéhokoliv druhu
• Zvýšit informovanost o současných
směrech sociálního vývoje komunity
v širším kontextu
• Pozitivními i negativními příklady
přispět k poznání života a problémů
vrstevníků v jiných zemích
• Zvýšit příležitosti a možnosti pro
praktické
setkávání
vrstevníků
majority, ostatních národností a
minorit komunity ve vzájemné kooperaci
• Umožnit cílovým skupinám vyniknout v činnostech a být pozitivním příkladem
vrstevníkům
• Iniciovat komunitu v rozvoji vrstevnických aktivit
3. Principy poskytování služby
●
uživatelé navštěvují zařízení anonymně
●
uživatel smí přijít a odejít kdykoliv v otvírací době
●
uživatel není povinen zapojovat se do připravených činností
●
uživatel má právo na seberealizaci
●
není vyžadována povinná docházka
●
všechny služby jsou poskytovány zdarma
●
pracovníci respektují svobodnou vůli uživatele
●
uživatel má možnost podílet se na činnosti zařízení a ovlivňovat ji, podávat
stížnosti a připomínky
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Výše zmíněné principy odpovídají základním principům nízkoprahovosti, které
spočívají v:
1) Odstranění prostorových bariér - zařízení je umístěno v takovém místě, které
je klientům co nejlépe dostupné. Zařízení se snaží vyhnout propojení svých
prostor s takovými institucemi, které by odrazovaly cílovou skupinu.
2) Odstranění časové bariéry - provozní doba služby odpovídá potřebám klientů,
je stabilní a nedochází k jejím nenadálým výpadkům.
3) Odstranění finanční bariéry - služba je nastavena tak, aby případná finanční
spoluúčast klientů odpovídala jejich možnostem. Klient využívá služby
nejčastěji na základě vlastního rozhodnutí, s prostředky, které má běžně k
dispozici.
4) Odstranění psychologické bariéry - služba je nastavena tak, aby neodrazovala
klienta z hlediska jeho vnímání pro něj bezpečného a příjemného prostředí.
Klient by měl získat pocit, že se může do nabízených aktivit zapojit a nebude
sociálně vyloučen.
IV. 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.
V. Personální zajištění klubu
Placeným pracovníkem na plný úvazek byl v roce 2010 vedoucí projektu a
programový pracovník Ladislav Michalík, dále programový sociální a organizační
pracovník Jiří Muk (od září 2009 1,0 úvazku), a programový a organizační pracovník
Daniel Turnhöfer (0,5 úvazku). Koncem roku 2010 se nám také podařilo zajistit nové
místo pro nového sociálního a terénního pracovníka Mikuláše Horského (0,5
úvazku). Klub dále spolupracuje s dobrovolníky z řad mládeže a studentů škol.
VI. Financování projektu
Projekt je postaven na vícezdrojovém financování. V roce 2010 se na financování
podíleli: Individuální projekt - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji, 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.
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VII. Klíčové aktivity NZDM BOUDA v roce 2010
Klíčové aktivity NZDM Bouda jsou rozděleny do dvou základních kategorií:
• Pravidelné a nepravidelné aktivity
• Jednorázové aktivity
1.Pravidelné a nepravidelné aktivity NZDM Bouda
Realizace pravidelných aktivit vycházejí ze Zákona o sociálních službách 2006/108
Sb. Pro potřeby zajišťování výše vyjmenovaných služeb a aktivit má NZDM Bouda
rozčleněny jednotlivé dílčí provozní prostory pro tyto činnosti. Jednotlivé prostorové
dispozice budovy NZDM Bouda a dalších využívané prostory pro činnost NZDM
v hlavní budově CPDM, o.p.s. v areálu Špičák 114 jsou následující:
a)Dolní „Otevřený klub v Boudě“ (slouží především ke zprostředkování kontaktu,
sociálně terapeutické činnosti, poradenství)
b)Horní prostor NZDM Bouda (slouží především k výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti a programům)
c)„Filmová a střihová laboratoř“ (výchovné a vzdělávací činnosti)
d)Internetové a mládežnické Rádio ICM (výchovné a vzdělávací činnosti)
e)Terénní sociální služba, která je poskytovaná přímo v místech bydliště klientů
a)Dolní klub („Otevřený klub v Boudě“)
Jedním z důvodů existence „Otevřeného klubu v Boudě„ je možnost nabídnou
mladým lidem prostor k neformálnímu setkávání. V těchto prostorách mají mladí lidé
možnost využít nabídky levného občerstvení, využít bohatou nabídku knihovny a
možnost zahrát si stolní fotbálek. Dále pak přístup na internet v cenové relaci jim
dostupné.
Nadstavbovou činností „klubu“ je pořádání
různých soutěží. Jako tradiční a zavedené
aktivity jsou to převážně turnaje ve stolním
fotbálku a v šachu, které dokáží přilákat mnoho
mladých lidí. Od roku 2010 jsme také začali
pořádat turnaje ve stolní hře Scrabble. Tyto
turnaje se hrají o hodnotné ceny, které
získáváme od společnosti „Cinestar“ České
Budějovice.
Jeden z dalších podstatných důvodů existence
klubu je nabídka sociálního poradenství / krizová intervence, kontaktní a situační
intervence a základní poradenství v oblasti sociálně patologických jevů.
Celkem jsme v roce 2010 zaznamenali v „Otevřeném klubu Bouda“ 587 kontaktů.
Z tohoto množství jsme registrovali celkem 99 kontaktů – klientů, kteří se účastnili
různých turnajů (ve stolním fotbálku, v šachu, a ve scrabble). Dále jsme zaznamenali
17 případů poradenství v krizi. Zbylý počet kontaktů (471) byly nepravidelní
návštěvníci dolního klubu NZDM Bouda, kteří zde využili nabízenou možnost trávení
volného času s využitím volných herních a dalších prvků (stolní fotbal, stolní hry,
poslech hudby, využití knihovny knih a časopisů, možnost práce na počítači a
s internetem ad.).
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b) Horní prostor NZDM Bouda
Horní prostor NZDM Bouda slouží pro následné (z „povzdálí“ řízené) pravidelné i
nepravidelné činnosti - zde sledujeme především počet zájemců, jež využívají námi
poskytované prostory k pravidelným hudebním, tanečním a divadelním zkouškám, či
k jejich vystoupení a prezentaci pro veřejnost ad., v neposlední řadě monitorujeme i
počet mladých začínajících umělců, kterým poskytujeme prostor pro setkávání a
pořádání různých vernisáží či výstav jejich prací.
Výše uvedené formy aktivit probíhaly a i nadále probíhají jednak „vrstevnickým
způsobem“, tj. organizují je sami mladí lidé pro sebe a své vrstevníky (jedná se
převážně o hudební a taneční zkoušky), a na druhé straně, některé aktivity jsou plně
iniciovány a vedeny pracovníky klubu (realizace dílčích projektů, filmových projekcí,
koncertů, vernisáží ad.).
V roce 2010 jsme zaznamenali v tomto prostoru NZDM Bouda celkem 3050
uživatelů. Tento počet se skládá:
-Pravidelné aktivity – pravidelné týdenní zkoušky souborů. Celkem se na
pravidelných aktivitách v roce 2010 podílelo 1528 účastníků.
-Nepravidelné aktivity – koncerty, výstavy, vernisáže, projekce filmů…V těchto
aktivitách jsme zaznamenali celkem 1522 účastníků.
Tento prostor je určen pro: aktivity hudebních skupin mládeže, aktivity mladých
divadelních a tanečních souborů, výstavy mladých umělců, koncerty hudebních
skupin, divadelní představení, filmová představení filmových klubů mládeže, besedy,
semináře apod.
Popis jednotlivých nepravidelných aktivit realizovaných v roce 2010
Ke konci roku 2009 jsme „rozjeli“ klub filmové historie, ve
kterém se snažíme poukázat na skvosty filmového plátna.
Bohužel jsme zatím i v tomto období nezaznamenali větší
ohlas ze strany veřejnosti, avšak stále věříme, že se nám do
budoucna podaří vrýt tyto projekce do povědomí širší
veřejnosti. Z těchto projekcí máme za rok 2010
zaznamenáno 61 účastníků.
Dalším výrazným počinem v roce 2010 byla slavnostní
vernisáž a následná výstava obrazů českokrumlovského
umělce a výtvarníka Dušana DiCarliho. Ze strany veřejnosti
jsme zaznamenali obrovský ohlas. O slavnostní vernisáži
jsme zaznamenali 50 účastníků a z následující 6-ti denní
výstavy bylo zaregistrováno 38 účastníků v NZDM Bouda.
Jako v obdobích minulých, i v tomto pokračovaly v tomto prostoru NZDM Bouda
jednotlivé projekce dokumentárních filmů z rámce festivalu „Jeden Svět“. Tyto
projekce byly a i nadále jsou širší veřejností oblíbené. Celkem jsme na těchto
projekcích, uspořádaných v tomto období, zaznamenali 119 účastníků.
V roce 2010 jsme realizovali koncert mládežnických kapel, který se uskutečnil - 4.
3. 2010 a vystoupily zde kapely: Kyanid , Sandwitch a Shit Shot. Koncerty v NZDM
Bouda vždy měly a mají značný ohlas ze strany samotné mládeže, tak tomu bylo i
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v tomto případě. Za úspěch považujeme vystoupení „multižánrových“ seskupení,
jednalo se totiž o „rockově – hiphopový“ koncert kapel, které v NZDM zkouší, či
v minulosti zkoušeli, takto se nám podařilo propojit jednotlivé žánry. Akce se celkem
zúčastnilo 60 aktivních diváků.
K další námi zrealizované aktivitě patří koncert mládežnických kapel Idiot Princip,
Sandwitch a Podzemníci, který se uskutečnil 8. 4. 2010. Bohužel nám kapela
Podzemníci na poslední chvíli odřekla svoji účast, což
se projevilo na celkovém počtu zúčastněných klientů,
přičemž jsme jich na této akci zaznamenali „pouze“ 18.
Další výraznou akcí roku 2010 byla slavnostní
vernisáž a výstava obrazů mladého
českokrumlovského umělce a výtvarníka Jana Smoly
spojená s vystoupením hudebních souborů Depakine
Chrono a Kianyd. Ze strany veřejnosti jsme
zaznamenali obrovský ohlas. Slavnostní vernisáže se
zúčastnilo 35 mladých lidí.
Významným počinem realizovaným v tomto období byla
akce s názvem „Electro sound of tea in Bouda“.
Jednalo se o koncert českokrumlovských DJ´s spojený
s ochutnávkou čaje z Dobré čajovny. Na to, že se
jednalo o první akci takovéhoto charakteru, jsme zaznamenali celkem 23 účastníků,
což považujeme za úspěch.
V roce 2010 jsme také realizovali již tradiční
projekt „Sochy a děti“. Projekt je svou povahou
převážně zaměřen na jednotlivé třídy základních
škol a na neorganizované děti a mládež. V těchto
činnostech byli klienti vedeni k aktivnímu zapojení
do přichystaných aktivit, a dále ke vzájemné
spolupráci. Za úspěch považujeme vzestupnou
tendenci návštěvnosti tohoto projektu. Věříme, že
udržíme tuto tradicii v následujících letech. Za pět
dnů trvání se tohoto projektu zúčastnilo 350 dětí
a mladých lidí.
NZDM Bouda také uspořádal prázdninový
výtvarný aktivizační
projekt „V Boudě proti
nudě“, který proběhl ve třech termínech, a to:
v týdnu od 22. 2. - do 25. 2. 2010, dále od 12. 7.
2010 – do 16. 7. 2010, a v týdnu od 23. 8. – do
27. 8. 2010. .se setkal s úspěchem jak u dětí a
mládeže, tak i u rodičů, kteří projekt také
několikrát navštívili. V těchto dnech byla pro
příchozí přichystaná široká škála možností a
aktivit z oblasti řemeslně výtvarné činnosti,
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sportovních a jiných her. Děti si zde vyráběly například šperky, obří hru twister nebo
s lektory provozovaly drobné řezbářství, malbu a další zajímavé činnosti. Těchto
třech prázdninových akcí se celkové zúčastnilo 94 dětí.
Dne 16.7. 2010 se také v tomto prostoru uskutečnila plánovaná oslava narozenin
známého českokrumlovského vozíčkáře Kamila Fouska, spojená s recitací jeho
básní, s následným hudebním doprovodem DJ´Kamil. Této akce se zúčastnilo 25
mladých lidí.
Ve dnech 29. 9 až 1. 10. se uskutečnil další
výtvarno-výchovný
projekt
„Sprejem
bez
problémů“, který je svou povahou zaměřen na
mladou „sprejerskou“ scénu. Každý den měl stejný
harmonogram. Příchozím byly poskytnuty zdarma
spreje, respirátory a ochranné rukavice. Na počátku
každého „sprejování“ byl každý klient seznámen
s bezpečnostními riziky spojených s prácí se spreji.
Dále byly klientům poskytnuty informace týkající se
legálního/nelegálního sprejování.
Této třídenní akce se zúčastnilo 15 mladých „sprejerů“ z Českokrumlovska. Na
připravených stojanech a na nich umístěných kartonech nalézali zájemci oficiální
možnost vyjádřit se touto technikou.
Dne 11. listopadu 2010 od 19.00 hodin se
uskutečnil v NZDM Bouda výjimečný koncert
mladých hudebních skupin věnovaný válečným
veteránům České republiky a realizovaný ve
spolupráci se SVV ČR. Hudební produkci zajistily
hudební skupiny: Caesarovy kanady, No rock a
H2O. Výtěžek koncertu byl věnován tomuto
SVVČR. Tohoto koncertu se celkem zúčastnilo 20
lidí.

Ve středu 15. prosince 2010 od 19.00 hodin se v
NZDM Bouda uskutečnilo společné předvánoční
vystoupení romského tanečního souboru
„Benga Čave“ a koncert začínající hudební
skupiny „Čechomop“. Taneční soubor „Benga
Čave“ (momentálně zkoušející v NZDM Bouda),
se
skládá
z
dětí
pocházejících
z
českokrumlovského sídliště Plešivec, které vede
taneční nadšenec Josef Toušek. Samotný název
souboru „Benga Čave“ v překladu z romštiny
znamená „Zlobivé děti“. V případě vystoupení to vůbec neplatilo. Děti zatancovaly
několik nacvičených sestav a od diváků sklidily veliký aplaus. Po tanci následovala
mladá hudební skupina „Čechomop“, také zkoušející v NZDM Bouda. Jak už
samotný název napovídá, skupina se nechává inspirovat známou česko-moravskou
skupinou Čechomor. I v případě tohoto vystoupení byli návštěvníci mile překvapeni a
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ve finále byli muzikanti odměněni dlouhým potleskem. Celkem se předvánočního
koncertu v NZDM Bouda zúčastnilo přibližně 50 diváků.
Na podzim roku 2010 jsme realizovali projekt „Výtvarný podzim v Boudě“. V tomto
projektu šlo o integrované umělecké a výtvarné setkávání, při kterém se příchozí děti
a mládež seznamovaly s různými
uměleckými řemesly a jejich pracovními
metodami. Vždy se po dvou hodinách
střídaly jednotlivé třídy z vybraných
základních
a
zvláštních
škol
Českokrumlovska. To znamenalo, že se
denně
v prostorách
NZDM
Bouda
vystřídaly 4 třídy. Každá třída měla 2
hodiny na to, aby si její žáci vyzkoušeli
všechny čtyři připravené činnosti. Žáci byli
rozděleni do čtyř pracovních skupin, které
se postupně vystřídaly u všech stanovišť.
Každý žák měl tedy 30 minut na to, aby si
na konkrétním stanovišti zhotovil svůj výrobek nebo si vyzkoušel danou aktivitu (dle
daného místa). Aktivity, které si zde účastníci osvojovali a zkoušeli pod vedením
výtvarníků, byly výtvarně, umělecky i řemeslně založeny, konkrétně se jednalo o:
malbu na plátno, drobné řezbářství, keramiku a malbu na sklo a fólie.
Tohoto projektu se celkem zúčastnilo 18 tříd ze základních škol a další zájemci z řad
neorganizovaných dětí a mládeže. Celkem se těchto aktivit zúčastnilo na 350
mládežníků českokrumlovského regionu a dále 30 pedagogů ze škol z našeho
regionu.
Velmi výrazným počinem podzimu a zimy 2010 byla realizace projektu putovní
výstavy „Anne Frank: Odkaz pro dnešek“, který se uskutečnil ve spolupráci
s českokrumlovským Gymnáziem a Gymnáziem v Kaplici. Tento projekt se skládal
z několika dílčích aktivit: 1) diskuse na téma lidských práv (probíhaly na
českokrumlovském Gymnáziu), 2) samotná expozice putovní výstavy na
českokrumlovském Gymnáziu. Celkem se do těchto aktivit zapojilo 150 lidí.

c) Filmová a střihová laboratoř
Důvodem k realizaci projektu bylo reagovat na skutečnost existence a zájmu
mladých zapálených talentovaných filmařů v regionu ČK. Někteří z nich byli i nadále
jsou pravidelnými návštěvníky NZDM Bouda. Autoři projektové myšlenky (iniciátoři)
jsou přímo samotní mládežníci. Přes svůj velký zájem, neměli v širokém okolí
pravidelnou možnost realizovat svůj talent v oblasti filmu. Vzhledem ke skutečnosti,
že se jedná o nákladnou záležitost, chápali jsme tento projekt a roli NZDM Bouda
jako ideální řešení.
Náplň projektu
Po celý rok 2010 jsme se snažili aktivně zapojovat mladé lidi do činnosti naší
„Filmové laboratoře“. Tito mladí lidé měli v průběhu roku 2010 spoustu možností
vyzkoušet si různé činnosti vztahující se k filmu, a dále se je i postupně naučit,
rozvíjet a plně je zvládnout. Mládežníci se tak museli naučit celou škálu aktivit
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souvisejících s filmem, počínaje prací se scénářem, zvukem, světlem a závěrečným
sestřiháním celého materiálu konče.
Významným filmovým počinem pro rok 2010
byla realizace prvního ročníku „Kurzu
animovaného filmu“ (od 1.9. 2010 do
9.9.2010).
Vznikl
tak
několikadenní
workshop při němž si mohli jednotliví
účastnici vytvořit vlastní animovaný film. Toto
se nám podařilo díky spolupráci s belgickou
školou animovaného filmu „La Cambré“ v
Bruselu. Kurzu se v průběhu jednoho týdne
trvání zúčastnilo celkem 30 nadšenců. Výsledky tohoto kurzu jsme prezentovali na
čtyřech veřejných promítáních v Českém Krumlově.
V roce 2010 jsme také natočili 2 dokumenty. První vznikl ze setkání mládeže
v Českém Krumlově v rámci setkání „Partnerských měst“ (24.9.2010). Druhý
dokument jsme pořídili z námi realizovaného festivalu Cihelna – Vystupovat 2010 (od
25.6. 2010 až 26.6.2010).
V roce 2010 jsme také uskutečnili filmový workshop
„Free2Choose“ (od 29.11. 2010 do 1.12.2010), který
byl založený na produkování a promítání krátkých
filmů o individuálních základních lidských právech,
zejména právech vztahujících se ke svobodě člověka.
Cílem workshopu Free2Choose a semináře o lidských
právech bylo dát účastníkům příležitost k vytvoření
vlastních filmových spotů, nezávisle, pod dohledem
lektorů. Tento workshop jsme realizovali ve spolupráci
s Gymnáziem Český Krumlov a s nadací Anne Frank
Werein.
Odborné vedení celého filmového týmu bylo zajištěno pracovníky NZDM Bouda. Do
projektu byli dále zapojeni studenti různých škol, jmenovitě například Michal Tejmar VŠ student oboru počítačová grafika a design, scénárista a kameraman; Jan Kubík VŠ student, střih, scénář, kamera; Zuzana Studená – VŠ studentka animovaného
filmu na belgické univerzitě Le Chaibre Buxels (lektorka kuru animovaného filmu),
Aaron Peterer a Lucas Ellmer– lektoři Free2Choice workshopu.
Takto v průběhu loňského roku vznikla řada filmových děl, která byla také následně
promítána v NZDM Bouda, a dále též při různých příležitostech a akcích pořádaných
CPDM, o.p.s., při nichž si filmoví umělci mohli ověřit své kvality (zpětná vazba od
diváků).
Filmová díla - reportáže, dokumenty, filmy:
Cihelna – Vystupovat 2010
Setkání partnerským měst města Český Krumlov
Animované krátké filmy vzniklé na kurzu animovaného filmu
Krátký film Free2Choice
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Hodnotíme-li v závěru tento projekt, můžeme říci, že splnil svoje očekávání. Vytvořil
zatím chybějící prostředí pro realizaci a následnou možnou prezentaci mladých
talentovaných začínajících filmařů, dále umožnil širšímu publiku (nejen z řad dětí a
mládeže) přístup k pohledu na svět očima mladých lidí pomocí filmového
dokumentu/reportáží/animovaného filmu a rozšířil jejich obzor v této atraktivní
zájmové oblasti.
Celkem se tohoto projektu zúčastnilo na 50 nadšených mladých filmařů, kteří projevili
zájem o tuto činnost. V současné době nadále probíhá spolupráce mezi nimi a
NZDM Bouda. To je také jeden z hlavních důvodů, proč i do budoucna hodláme
v tomto projektu pokračovat a pomáhat s realizací nově vznikajících filmových děl,
které by se tak staly výpovědí o mladé filmové krumlovské scéně.
d) Internetové mládežnické Rádio ICM
Podrobný popis aktivit internetového rádia ICM bude k nalezení v další části výroční
zprávy CPDM,o.p.s. níže.
e) Terénní sociální služba
Terénní sociální služba spočívá v pravidelných systematických návštěvách předem
vytipovaných lokalit města Český Krumlov. Terénní sociální pracovník v těchto
lokalitách vyhledává děti a mladistvé, kteří se nacházejí v dané oblasti bez konkrétní
náplně činnosti. Terénní pracovník je vybaven identifikační visačkou, ze které mohou
mladiství i případně rodiče vyčíst jakou organizaci tento pracovník zastupuje a v čem
je náplň jeho činnosti v terénu. Tímto se snažíme předejít případným
nedorozuměním ze strany veřejnosti.
Přímý smysl těchto systematických návštěv spočívá v:
-zjišťování aktuální situace, problému a potřeb jedince/neformální skupiny a následné
motivování či nabídnutí řešení konkrétního problému/situace
-v poskytování informací – pracovník je vybaven informacemi a informačními
materiály o volnočasových možnostech a navazujících sociálních službách
(především o nabídkách NZDM Bouda a dalších projektových pracovišť CPDM o.p.s.
Český Krumlov)
-v poskytování neformálních většinou sportovních aktivit (her) – pracovník je vybaven
sportovními předměty (kopací, volejbalový míč; pálky na softball; frisbee ad.)
se kterými v případě zájmu klienta/tů provozuje sportovní aktivity.
Za rok 2010 jsme zaznamenali prostřednictvím terénní sociální služby celkem 492
kontaktů. V poskytování této služby jsme ke konci roku 2010 provedli personální
změnu, přijali jsme totiž na 0,5 úvazku nového terénního sociálního pracovníka.
2) Jednorázové aktivity
Festival alternativní mládežnické kultury
„CIHELNA VYSTUPOVAT 2010“
Projekt „CIHELNA VYSTUPOVAT 2010“ byl již pátým
rokem zaměřený na iniciování setkání a přehlídky
mladé nezávislé kulturní scény z Českokrumlovska a
Jihočeského
kraje
dalších
spádových
regionů
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(Českobudějovicko, Prachaticko, Jindřichohradecko) v oblasti mladé hudby, divadla a
filmu.
Záměrem aktivity tohoto typu je poskytovat prostor pro vlastní seberealizaci, inspiraci
a místa vzájemného setkávání hudební mládeže. Podařilo se nám tak vytvořit a
nadále udržet
chybějící prostředí pro prezentaci mládežnických začínajících
uměleckých souborů, umožnit širšímu publiku přístup k méně známé hudbě, filmu a
celkem tím rozšířit jejich obzory v těchto zájmových oblastech.
Daří se nám prostřednictvím společného setkání podněcovat zájem mladých lidí o
podobnou tvorbu svých vrstevníků, výměnu zkušeností a neformální učení a
výchovu. Dále se nám daří mapovat mladou Jihočeskou hudební a filmovou scénu a
nabízet mladým uměleckým souborům i
jednotlivcům další možnost pro rozvoj a
spolupráci.
Věříme, že i v příštích letech budeme pokračovat
ve vytváření prostředí pro prezentaci mladých
začínajících kapel 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.
Součástí programu bylo vystoupení 14-ti mládežnických hudebních skupin z
jihočeského regionu, jedno divadelní představení a promítání studentských filmů.
Na festivalu „Cihelna – Vystupovat 2010“ účinkovali:
NO CRAPES (České Budějovice)
NO ROCK (Český Krumlov)
SUICIDE (České Budějovice)
SHOT (Český Krumlov)
KYANID (České Budějovice)
IDIOT PRINCIP (Praha)
The Pooh (České Budějovice)

Veliký ZuŠ Band (České Budějovice)
PIVO(České Budějovice)
Pub animals (Český Krumlov)
Sandwitch (Český Krumlov)
NULY (České Budějovice)
Vees (Český Krumlov)
OSA Killers (České Budějovice)

Filmové projekce na festivalu
Promítání filmů studentů Soukromé filmové školy z Písku probíhalo na začátku,
v přestávkách mezi hudební produkcí a na závěr hudební produkce. Celkem bylo
prezentováno pět filmových projektů. Rádi můžeme konstatovat, že stejně jako
minulý rok se i letošní filmová díla setkala s velkým ohlasem.
Festivalu „CIHELNA VYSTUPOVAT 2010“ se za dva dny konání zúčastnilo přibližně
180 mladých lidí ze širokého okolí. Tento projekt považujeme vzhledem k ohlasu za
zdařilý a věříme, že budeme moci v tomto započatém díle i nadále pokračovat.
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Festival Červenání 2
Projekt se konal ve spolupráci Psychiatrické léčebny Červený Dvůr a Centra pro
pomoc dětem a mládeži, o.p.s Český Krumlov - pracoviště Nízkoprahový klub pro
děti a mládež (NZDM Bouda).
Celkem se na „Červenání“ představilo devět
hudebních skupin a jedna literárně divadelní skupina.
Konkrétně se jednalo o skupiny: 100°C, NIL, The
Pooh, Estuary High Tide, Bratři Karamazovi, Naven,
Kyanid, SandWitch.
Významným počinem bylo aktivní zapojení pacientů,
jak do organizačních záležitostí, tak i jako
„návštěvníků“ festivalu jak v rovině divadelní, tak i
hudební. Ohledně pacientů, kteří se akce zúčastnili,
máme ještě jeden
pozitivní výsledek a
to, že po skončení
akce byli vybraní
pacienti dobrovolně
testováni na alkohol a drogy. Ve finále byli všichni
testovaní pacienti na testy negativní. Toto přispívá
k původní myšlence, že se dá „bavit“ i bez
podpůrných prostředků, které mnohdy člověka do
psychiatrické léčebny dostanou.
Festival byl pojat zároveň jako aktivita určená pro rodiče s dětmi. A tak byla pro děti
připravena řada volnočasových programů. Festivalu se zúčastnilo 200 aktivních
diváků a posluchačů.

VIII. Vyhodnocení naplňování cílů projektu v roce 2010
V roce 2010 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 - jednotlivci i neformální
skupiny).
2. Byl kladen důraz na vytváření chybějícího prostoru pro vlastní iniciativu
uživatelů a prostřednictvím dosažených úspěchů v činnosti získávali uživatelé
motivace 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.
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4. Podařilo se realizovat konkrétní pomoc a poradenství v krizových situacích
jednotlivců a další zprostředkování odbornější pomoci v případech, které klub
nemohl vyřešit.
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.
Pravidelná otevřená (nízkoprahová) činnost
1. V roce 2010 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. V roce 2010 bylo nové
to, že se nám současně také podařilo podchycovat mladé „hip-hopery“ a jejich
subkulturu.
3. Dařilo se navazovat také kontakt s mladými amatérskými umělci (výtvarníci,
fotografové, muzikanti apod.) a otevřít jim prostor pořádání autorských výstav,
vernisáží výtvarných děl a vlastních koncertních vystoupení.
4. Bouda vytvořila také prostor pro postupné začleňování dětí a mládeže ze sociálně
znevýhodněného prostředí do volnočasových činností (např. projekty Cihelna
Vystupovat, festival Červenání 2 - multikulturní festivaly), Sochy a děti, Výtvarný
podzim v Boudě, V Boudě proti nudě. V roce 2011 se i nadále chystáme podpořit a
„dekriminalizovat“ sprejerskou scénu v Českém Krumlově ad.
5. Pokračovalo rozvíjení spolupráce s místními subjekty (SVP Spirála Český
Krumlov, PL Červený dvůr, Centrum sociálních služeb, Centrum zdravotně
postižených, ICOS Český Krumlov, městem Český Krumlov a dalšími), které se
svými možnostmi podílely na podpoře i využívání nízkoprahového volnočasového
prostoru pro mládež v Českém Krumlově.
6. 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.).
7. V roce 2010 jsme uspořádali 45 nepravidelných akcí, kterých se celkem zúčastnilo
přibližně 4.555 mladých lidí. V porovnání s rokem minulým jsme zaznamenali vyšší
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nárůst v návštěvnosti (cca o 550 návštěv více). Celkově využilo všech služeb klubu
Bouda od jeho otevření přibližně 16.500 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.
8. V roce 2010 jsme úspěšně pokračovali v terénní sociální službě, kterou NZDM
Bouda poskytuje přímo v místech bydliště
klientů, a která spočívá v pravidelných
návštěvách na takto vytypovaných místech.
Zpravidla se jedná o lokality sídl. Mír a sídl. Za
Nádražím. Průměrně jsme týdně zaznamenali
cca 15 kontaktů. Do budoucna plánujeme
rozšířit tuto službu i na sídliště Plešivec.
9. Podařilo se podchytit zájem institucí v
Českém Krumlově, v kraji i v ČR o myšlenky a
obsah činnosti klubu, který se projevil v podpoře
aktivit klubu.
10. V rámci iniciativy mládežníků/dobrovolníků
se nám podařilo dobudovat a nadále pokračovat v realizaci projektu - „Filmová
laboratoř“ umístěného přímo v NZDM Bouda, což je filmové studio, které slouží
mladým začínajícím filmařům. Do budoucna plánujeme ještě dorozšířit o další
vybavení.
11. Díky seminářům, které byly pořádány ve spolupráci s dalším projektovým
pracovištěm CPDM, o.p.s. - ICM Český Krumlov, se nám podařilo oslovit žáky
posledních ročníků základních škol a projevit u nich aktivní zájem o činnosti v klubu
Bouda (jak pravidelné tak i nepravidelné).

IX.Statistika nepravidelných akcí NZDM Bouda a jejich
uživatelů
Aktivita
počet úč.
1) Projekce filmu Klubu filmové historie - 25. 2. 2010 - Ikarie XB…………...…… 7
2) Projekce filmu Klubu filmové historie: - 24. 3. 2010 - Frigo na mašině…….… 8
3) Koncert mládežnických kapel (Kianid , Sandwitch, Shit Shot) - 4. 3. 2010…. 60
4) Vernisáž a výstava obrazů Dušana de Carli -18.2.až24.2.2010.................….88
5) Filmový klub Jeden svět - 9. 2. 2010 – film „Oči pro Tibet“……….…………...23
6) Filmový klub Jeden svět - 9. 3. 2010 – film „Hvězdy a hvězdičky“……………22
7) Výtvarný projekt„V Boudě proti nudě“-22. 2. až 25. 2. 2010……………...…...30
8) Projekce filmu Klubu filmové historie - 29.4.2010–Diktátor……….………..…...6
9) Projekce filmu Klubu filmové historie - 27. 5. 2010 – Nosferat……….…………5
10)Projekce filmu Klubu filmové historie - 24. 6. 2010 – Andaluský pes…….……5
11) Koncert kapel (Idiot Princip, Sandwitch, Podzemníci)- 8.4.2010…………….18
12) Slavnostní vernisáž výstavy obrazů Jana Smoly a koncert hudebních kapel
Depakine Chrono a Kyanid -19. 5. až - 28. 5. 2010..….………….…………..35
13) Filmový klub Jeden svět: - “Etiopie - Live Aid“13. 4. 2010………………… 15
14) Filmový klub Jeden svět - „Hvězdičky a hvězdy“ 8. 5. 2010…………….…..15
15) Filmový klub Jeden svět - „Žirafa v nesnázích“ 8. 6. 2010…………..………12
16) Výtvarný projekt „Sochy a děti“ - 26. 4. až 30. 4. 2010………….……..… 350
17) Koncert českokrumlovských DJ´s spojený s ochutnávkou čaje
z Dobré čajovny „Electro sound of tea in Bouda“- 9. 6. 2010……………....23
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18) Cihelna – Vystupovat (multikulturní festival) - od 25. 6. do 26. 6. 2010…..180
19) V Boudě proti nudě (prázdninový aktivizační projekt) -12.7. – 16.7. 2010…30
20) Koncert „DJ Kamil“ - 16. 7. 2010…………………………………………….….25
21) Multikulturní festival v Psychiatrické léčebně Červený dvůr - 24. 7. 2010..200
22) V Boudě proti nudě (prázdninový aktivizační projekt)-12. 7. – 16.7. 2010…34
23) Kurz animovaného filmu - 1.9. – 8.9.2010……………………………………..30
24) „Sprejem bez problému“ - 29.9.- 1.10. 2010 ……………………………….…15
25) Projekce filmu Klubu filmové historie: 26.10. 2010–M. Python Život Briana.15
26) Projekce filmu Klubu filmové historie 31.11. 2010 Zabil jsem svoji matku…15
27) Koncert pro válečné veterány (C. kanady, No rock a B2O) - 11.11.2010….20
28) Vystoupení souboru „Benga Čave“ a koncert „Čechomop“- 5.12. 2010……50
29) Filmový klub Jeden svět - 11.10 2010 – film „Já, moje romská rodina“…….10
30) Filmový klub Jeden svět: - 9. 11. 2010 – film „Postavení mimo hru.“…..….10
31) Filmový klub Jeden svět -14.12.2010 - „Na kole za svobodou“ …………….11
32) Výtvarný projekt „Výtvarný podzim v Boudě“ - 18.10. až 22.10.2010….....380
33) Putovní výstava - Anne Frank:Odkaz pro dnešek - 29.11.až 10.12.2010.150
34) Filmový workshop Free2Choice – 29.11.až 1.12. 2010……………………….5
35) Turnaj ve stolním fotbálku - 11. 2. 2010………………………….…….……...12
36) Turnaj v šachu - 11. 3. 2010 …………………………………………...……….14
37) Turnaj ve Scrabble - 18. 3.2010…………………………………………….…..19
38)Turnaj v šachu - 15. 4. 2010 ……………………………………………………...8
39) Turnaj ve stolním fotbálku - 21. 4. 2010 ……………………..…………..……..6
40) Turnaj ve stolním fotbálku - 6. 5. 2010 ………………………………………….6
41) Turnaj v šachu - 13. 5. 2010 ……………………………………………………12
42) Turnaj ve stolním fotbálku - 16. 9. 2010 ………………………………….........4
43) Turnaj v šachu - 13. 10. 2010…………………………………………………....6
44) Turnaj ve stolním fotbálku - 25.11.2010………………………………………...6
45) Turnaj v šachu - 9.12.2010…………………………………………...…………..6
Celkový počet účastníků za rok 2010 ……………..………….……………..4 618

X. Financování projektového pracoviště NZDM Bouda a jeho aktivit
Fungování projektového pracoviště NZDM Bouda je od svého počátku postaveno na
vícezdrojovém financování.
V roce 2010 se na financování aktivit NZDM Bouda podíleli:
a)Jihočeský kraj - prostřednictvím Individuálního projektu na podporu rozvoje
sociálních služeb v Jihočeském kraji (finanční prostředky ESF, OP LZZ)
b)město Český Krumlov
c)Jihočeský kraj (vybrané samostatné grantové tituly Jihočeského kraje z oblasti
kultury a práce s dětmi a mládeží)
d)MPSV ČR
e)MŠMT ČR
f)sponzoři a dárci
g)CPDM, o.p.s. Český Krumlov (vlastní prostředky)
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III.Projektové pracoviště STREETWORK
Aktivity a činnosti realizované v rámci pracoviště Streetwork v roce 2010.
Projektové pracoviště Streetwork se zabývá především terénní
prací v oblasti protidrogové prevence a prevence pouliční a klubové
prostituce. Tyto terénní činnosti naplňuje pracoviště Streetwork
prostřednictvím dvou registrovaných sociálních služeb (celoročních
trvalých programů). Jde o sociální službu (program) „Streetwork pro
města Český Krumlov a Kaplice“ a program „Viktorie“.
Pracoviště Streetwork poskytuje také poradenství v oblasti
závislostí a v menší míře se zabývá také aktivitami v oblasti
primární prevence.

I.Terénní program Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplici
Terénní program Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplici funguje pod tímto
názvem jako sociální služba od poloviny roku 2003.
Cílem této sociální služby v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání
návykových a psychotropních látek 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 2010 fungoval terénní program Streetwork v zavedených lokalitách
ve městech Český Krumlov, Kaplice, obci Větřní a též v oblasti Lipenska - zde v
obcích Horní Planá, Frymburk, Loučovice a Vyšší Brod.
Terénní práce byla v průběhu roku 2010 i přes nepříznivou ekonomickou situaci
v těchto lokalitách zachována.
Hlavní aktivity v roce 2010 navazovaly dlouhodobě na zavedený funkční systém
práce. Časová rozvržení v jednotlivých lokalitách jsou výsledkem dlouhodobého
monitorování navštěvovaných míst a splňují potřebné nastavení směrem
k maximálně efektivnímu poskytování nabízených služeb v navštěvovaných
oblastech. Časové dotace tak odpovídají rozmezím, které nejlépe odpovídají
potřebám místních klientů. Terénní program roce 2010 poskytoval všechny služby
(aktivity) standardně nabízené v rámci terénních programů.
V rámci projektu Streetwork byly poskytovány aktivity sekundární a terciální prevence
tj.- naplňování pravidel Harm Reduction pro klienty, kteří již drogy užívají a následné
zajištění navazujících odborných služeb. K těmto aktivitám docházelo především při
práci v terénu v místech výkonu terénního programu tzn.v Českém Krumlově, Kaplici,
obci Větřní a v obcích Horní Planá, Loučovice, Frymburk a Vyšší Brod.
Terénní pracovníci se pohybovali v předem vytypovaných lokalitách a pracovali s
uživateli drog, kterými je služba využívána. Základní službou nabízenou klientům v
terénním programu byly různé formy kontaktní práce, vstupní zhodnocení stavu
klienta a zhodnocení potřebnosti poskytovaných drogových služeb. To znamená
především výměnného programu s uživateli drog, dále pak informačního servisu a
obecného poradenství v návaznosti na konkrétní potřeby klientů. Podle potřeby bylo
možno klientům poskytnout též poradenství, krizovou intervenci nebo na konkrétní
problém navazující sociální práci s asistenční službou.
29

V prostorách kontaktní místnosti byly poskytovány všechny výše uvedené služby a
dle potřeby též orientační testy z moči na přítomnost metabolitů návykových látek a
také orientační testování na infekční nemoci (VHC,VHB,HIV,Syfilis). Testování na
infekční nemoci bylo také nabízeno zprostředkovaně v odborném zdravotnickém
zařízením.
Vzhledem k ostatním skupinám tj. rodičům a blízkým osobám uživatelů drog nabízel
terénní program poskytnutí informací, poradenství, poskytnutí pomoci v krizi a
zprostředkování kontaktu na další pomoc. Součástí projektu byla také osvětová
činnost, besedy a semináře s drogovou problematikou a zvyšování informovanosti o
prospěšnosti filozofie harm reduction u široké veřejnosti.
Pracovníci projektu Streetwork poskytovali služby v průběhu týdne v roce 2010
pravidelně v těchto lokalitách:
Pondělí: 11.00 až 15.30 - kontaktní místnost v Českém Krumlově, 17.00 až 18.30 terénní program v Českém Krumlově a v obci Větřní
Úterý: 11.00 až 16.00 - kontaktní místnost v Českém Krumlově, 16.00 až 18.30 –
terénní program v Českém Krumlově.
Středa: 11.00 až 14.00 - kontaktní místnost v Českém Krumlově, 15.00 až 18.30 –
terénní program v Kaplici
Čtvrtek: 8.00 až 14.00 - kontaktní místnost v Českém Krumlově, (14.00 až 22.00 –
terénní program „Viktorie“ – prevence pouliční a klubové prostituce - příhraničí)
Pátek: 11.00 až 12.30 - kontaktní místnost v Českém Krumlově, 13.00 až 16.30 terénní program Lipensko, 16.30 až 17.00 - terénní program ve Větřní, 17. 30 až
19.30 - terénní program v Kaplici.

II.Terénní program Viktorie
Terénní program Streetwork navazoval v roce 2010 už více jak třetím rokem v oblasti
harm reduction a drogového poradenství na druhý terénní program pracoviště
Streetwork - samostatný projekt Viktorie, který působí v oblasti pouliční a klubové
prostituce.
Terénní program Viktorie byl zprovozněn z důvodu potřebnosti pracovat s velkou
skupinou osob pohybující se v oblasti pouliční a klubové prostituce v příhraničí a
užívajících ze 70% návykové látky.
Tuto skupinu lidí nebylo možné dostatečně zajistit projektem Streetwork pro města
Český Krumlov a Kaplice, proto byla ošetřena projektem Viktorie. V rámci TP Viktorie
bylo uskutečněno v roce 2010 přes 600 kontaktů, bylo vyměněno více než 3000
injekčních jehel a provedeno 260 testů na infekční nemoci (VHC,VHB, syfilis, HIV).
Z pohledu projektu Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice se propojení obou
cílových skupin jeví v oblasti Českokrumlovska jako zásadní pro oba programy.
Program Viktorie byl také prezentován v rámci IV. krajské konference protidrogových
odborníků, jako možná alternativa (inovace) současného přístupu v drogových
službách a to především v příhraničních oblastech, kde je tato problematika aktuální.

III. Organizační a technické podmínky terénních programů v roce 2010
Projekt „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“ prošel v roce 2010 určitými
pracovně-organizačními změnami. Došlo k prostorovému přemístění zázemí projektu
z přízemí do druhého patra budovy Špičák 114. Původní přízemní prostory
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nesplňovaly aktuální požadavky na zaručení anonymity a kvality poskytování
nabízených služeb. Velmi problematické bylo také skladování harm reduction
materiálu pro nedostatek vhodného prostoru. Přesídlením do nových prostor získalo
pracoviště kvalitnější zázemí pro svou činnost. V průběhu roku poté program
pracoval na utváření multifunkční místnosti a přizpůsoboval své organizační a
pracovní směrnice ve vztahu k novým prostorám. Během roku 2010 se program ve
svých aktivitách především zaměřoval na distribuci co největšího množství informací
o svých aktivitách a další doplňkové způsoby oslovení skryté populace uživatelů
návykových látek. Tato problematika je na malých městech typu Č.Krumlova a
Kaplice tradičně aktuální. V roce 2010 bylo cílem programu také zlepšit svoje
možnosti a intervence v oblasti prevence a poradenství pro uživatele THC a
problematické konzumenty alkoholu. Tato problematika je vnímána pracovníky TP
jako nabývající na významu a mající v oblasti Českokrumlovska a Kaplicka
vzestupnou tendenci. V rámci vzdělávání proto pracovníci například absolvovali také
kurz krátkých intervencí rizikového chování, který je přínosný pro včasné
diagnostikování a zmapování této problematiky během krátkého rozhovoru.
Předpokládaný plán na rok 2010 v oblasti směřování projektu a množství jednotlivých
výkonů byl s drobnými rozdíly naplněn.

IV. Primární prevence a informovanost veřejnosti
V oblasti prevence a propagace pracoviště Streetwork se pracovníci, především v
rámci realizace projektu „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“, v roce
2010 věnovali opět také besedám a seminářům převážně na středních školách
v regionu Českokrumlovska. Samostatným programem byly také zájmové-tématické
besedy prezentace v NZDM Bouda, pro vybrané žáky středních škol, kde pracovníci
prezentovali práci projektu Streetwork a Viktorie a problémy, se kterými se při práci
setkávají. Pracovníci se přednostně zaměřovali především na problematiku tzv.
měkkých – drog (především kouření marihuany) a také konzumaci alkoholu.

V.Další aktivity pracoviště
Pracovníci projektu Streetwork se v roce 2010 podíleli také na aktualizaci
střednědobého plánu sociálních služeb v Jihočeském kraji a na zajišťování odborné
pomoci a poradenství na Slavnostech pětilisté růže a na multikulturních festivalech
„Cihelna -Vystupovat“ a „Červenání“, které pořádalo CPDM, o.p.s. Český Krumlov.

VI.Hodnocení a výsledky
1.Kritické zhodnocení úspěšnosti projektu
V roce 2010 zajišťovali provoz pracoviště Streetwork (obou terénních programů) dva
stálí pracovníci (2.0 pracovního úvazku). Třetího potřebného pracovníka na 0.2
pracovního úvazku se v průběhu roku 2010 nepodařilo zajistit především
z ekonomických důvodů. Při velkém poklesu ze všech
zdrojů financování se
nicméně podařilo udržet provoz (všechny místa) jako v předchozím roce 2009.
Z našeho pohledu poskytovatele služeb je zajímavý fakt, že zatímco kvalita služby
dle našeho názoru rok od roku stoupá a to nejen zkušenostmi pracovníků TP, ale i
objemem vykonané práce, tak přísun finančních prostředků úměrně tomu klesá.
Tento trend považujeme proto za demotivující pro další práci a rozvoj.
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Přes ztížené provozní podmínky se dařilo udržet stálou pracovní dobu a poskytovat
všechny nabízené služby. V létě pak více probíhala snaha o navazování nových
kontaktů. Terénní program je provozován na rozlohou poměrně velkém území
a jednotlivé lokality se od sebe klientelou i podmínkami značně liší. Z časového
i prostorového rozsahu je tato oblast obtížně dostupná a je těžké zde udržet stálé
klienty. V jednotlivých místech je často nutné aktuálně při terénní práci využívat
znalostí prostředí a postupovat s ohledem na typ klienta a konkrétní místo. Často je
pak také nutné měnit způsoby práce během návštěvy jednoho místa. Tento soubor
znalostí činní teprve základ pro úspěšné zvládnutí kontaktů v tomto typu
navštěvovaných lokalit (řídce osídlené oblasti s převažující skrytou drogovou
scénou).
Program kvalitativně pracoval s novými poznatky a vývojem na drogové scéně, které
následně realizoval v praxi - konkrétně například v Českém Krumlově šlo o lepší
časové přizpůsobení cílové skupině v lokalitě městského parku, kde se podařilo
v roce 2010 proniknout mezi klienty s vazbami na ubytovny a držet stálé klienty na
pravidelné výměny v tomto místě (dříve převažovaly spíše nepravidelné kontakty
v letním období). Pracoviště se dále více zaměřilo na lokalitu sídliště Mír - na určité
panelákové vchody, které byly vyhodnoceny jako důležité z pohledu především
výměnného programu a tam navazující přímé práce. V Kaplici došlo k rozšíření
nabídky služeb - především poradenství, aktuálně zaměřené na hrozbu syfilis (rok
2010). Ve Větřní – vytvoření strategie, která se zaměřila na velmi mladé (romské)
uživatele návykových látek vytvářením motivačních sankcí, které reagovaly na
nevracené použité injekční stříkačky a přinášely lepší výsledky u navracení
použitého injekčního materiálu.
I v roce 2010 věnovalo pracoviště velkou část svých kapacit zlepšení vnitřního
fungování pracoviště a činností spojených s administrativními úkony – zde se jednalo
především o stále více narůstající objem administrativy související s chodem
programu, který zabírá čím dál větší množství času určeného pro práci v terénu, dále
výkaznictví projektu a zefektivnění činnosti směrem k podávání grantových žádostí
projektu. Efektivní, a z pohledu zejména výměnného programu a získávání nových
klientů, se nadále ukazuje propojení projektu Streetwork s terénní sociální službou
Viktorie. Projekt Streetwork momentálně dle našeho odhadu tvoří poměrně ustálenou
síť služeb, která je potřebná a dostupná v celém regionu Českokrumlovska.
2.Spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog
Jeden z pracovníků projektu Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice je
členem skupiny pro drogy a lidi ohrožené drogou při Jihočeském krajském úřadu,
která pracovala na aktualizaci střednědobého plánu soc. služeb na období 20112013.
V roce 2010 se pracoviště Streetwork opět podílelo na technickém zabezpečení
Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově (služby harm reduction), kde
spolupracovalo s městem Český Krumlov a také na dalších lokálních kulturněvzdělávacích akcích: festivaly „Cihelna-Vystupovat“ a Červenání), ve spolupráci
s místní organizací ČČK na Dnu plném prevence, s NZDM Bouda na prezentacích
pracoviště a jeho přínosu pro veřejnost studentům středních škol.
Pracoviště Streetwork vždy čtvrtletně referovalo o svých výsledcích a klientech
krajské hygienické stanici. V oblasti léčby a další odborné pomoci dlouhodobě
úspěšně spolupracujeme především s Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr
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a dalšími odbornými zařízeními na území Jihočeského kraje - Drogovou poradnou a
Substitučním centrem o.s. Prevent v Českých Budějovicích, institutem pro rozvoj
osobnosti v Českých Budějovicích, terénními programy a K-centry v sousedních
lokalitách (Prachatice, Strakonice). V oblasti ambulantní léčby spolupracujeme
zejména s psychiatrem MUDr. Norkem, MUDr. Alešem a MUDr. Michálkem,
Psycholožkami PhDr. Šírkovou a PhDr. Alenou Markusovou. V roce 2010 se dařilo
při testování a předávání klientů úspěšně oboustranně spolupracovat s OSPOD na
místně příslušném městském úřadu v Českém Krumlově i městě Kaplice. Program
také aktivně spolupracuje s některými lékárnami v regionu Českokrumlovska a města
Kaplice.
3.Zhodnocení vývoje klientely, počtu klientů a výkonů
Výkaznictví projektu Streetwork je vedeno v programu FREEBASE.
V průběhu roku 2010 došlo ke zhruba 40% obměně stávajících klientů - tento trend
se v rozmezí zhruba 5 -10% opakuje již zhruba druhý rok za sebou a patrně souvisí
s generační a přirozenou obměnou stávajících klientů, jejich migrací, odchodem do
léčby a také přirozenému vývoji, který vede u některých klientů po drogové kariéře k
samovolné abstinenci.
Celkový počet klientů zaznamenal nárůst 5 %, tento trend zatím trvá (v roce 2009 to
byl 10% nárůst) a dá se předpokládat, že jsou ještě stále předpoklady určitého
nárůstu a to především v oblastech (navštěvovaných místech jako je Lipensko a
Kaplicko), kde se podle nepřímých i přímých indicií dá předpokládat větší procento
dosud skryté populace uživatelů drog.
Pro TP v řídce osídlené lokalitě, jako je Českokrumlovsko, je však každý nárůst
považován za úspěch. Noví klienti jsou spíše mladiství a s kratší drogovou kariérou –
tento trend trvá z minulého roku.
Řádově jsme zaznamenali nárůst také v objemu vyměněného injekčního materiálu,
zde je vzestup o téměř 30%. Z přijatého a vydaného materiálu bylo úspěšné
především první pololetí 2010. Ze strany pracoviště je cíleně uplatňován princip
výměn (s výjimkou romských lokalit, kde je toto dlouhodobý problém) a motivace
k výhodám VP.
V ostatních oblastech je nárůst opět zaznamenán u poskytování individuálního
poradenství (cca o 30%), poskytování odborných informací, počtu intervencí po
telefonu a nově bylo 4x provedeno testování na syfilis.
Pro zpřesnění údajů a lepší představu o lokalitě Českokrumlovska uvádíme počty
obyvatel v cílových lokalitách: Český Krumlov - 14 500 obyvatel, Kaplice – 7000
obyvatel, Větřní – 3800 obyvatel, obce v lokalitě Lipenska jsou také všechny do
2.000 obyvatel.
Lokality jsou poměrně velké svou rozlohou, ale s relativně malým počtem obyvatel.
Ve všech těchto lokalitách je zájem o Harm reduction služby - především výměnný
program. Převážná část klientů (zhruba 80%) však mění pravidelně spíše několik
injekčních jehel (1 až 2 kusy) týdně nebo měsíčně pro vlastní potřebu.
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Tabulka 1 – Kontaktní a poradenské služby, terénní programy: klienti
Počet klientů – uživatelů nealkoholových 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
Průměrný věk klientů – uživatelů nealkoholových drog2)
Počet klientů – uživatelů alkoholu
Počet klientů – neuživatelů drog, kteří využili alespoň jednou
3)

služeb programu
1)
2)
3)

20091)

20101)

136

144

71
131
1
132
1
1
23,62
-

78
127
1
123
6
2
24,86
-

25

23

Srovnávací údaje 2009 a 2010,
Průměrný věk klientů, nikoliv kontaktů
Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů

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

Počet osob,
Služba

Kontakt s uživateli nealkoholových
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
Testy na syfilis
Těhotenské testy
Testy na přítomnost drog

které danou službu
využily

Počet výkonů1)
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)

2009

2010

2009

2010

136

144

682

751

75
131
×××
90
6
2
7
4
13
15
15
1
9

64
81
64
127
632
673
× × × 4657 6043
97 102/30 133/30
7
8
12
11
2
14
8
7
8
4
4
11
17
13
17
16
15
16
16
15
16
4
4
1
10
12
12
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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 provedených testů

Intervence po telefonu,
internetu
První pomoc
Jiné (podle potřeby uveďte další typy služ)
1)
2)
3)

×××

×××

19
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Počet intervencí

-

-

-

-

Počet intervencí

Tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta
Kontakt: každá návštěva, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu. Příjem telefonického hovoru
není kontakt;
Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel.

VII. Financování projektového pracoviště Streetwork v roce 2010
Na finanční podpoře pracoviště a jeho dvou terénních programech sociálních služeb
se v roce 2010 podíleli
a)Jihočeský kraj - prostřednictvím Individuálního projektu na podporu rozvoje
sociálních služeb v Jihočeském kraji (finanční prostředky ESF, OP LZZ) a
prostřednictvím vlastního krajského grantového programu zaměřeného na podporu
služeb a zařízení v oblasti minimální protidrogové sítě v Jihočeském kraji
b)Úřad vlády České republiky
c)města Český Krumlov a Kaplice
d)Ministerstvo zdravotnictví České republiky
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IV. Internetové mládežnické RÁDIO ICM
1.Rádio ICM v souvislostech v roce 2010
Za uplynulé období opět vzniklo nespočet relací, které
naplňovaly poslání Rádia ICM – přinést lokální a
regionální informace pro mládežníky ve formě jim
vlastní. Rádio se podílelo na prezentaci lokálních
hudebních těles, odvysílalo desítky rozhovorů s mladými
hudebníky. Také vznikly desítky interview se známými
osobnostmi, ve kterých se moderátoři snažili přinést
trochu jiný „mládežnický“ pohled.
V programovém schématu si své stabilní místo našly také pořady, prezentující
alternativní hudební scénu, pořady čistě informační, nabídka lokálních a regionálních
kulturních možností a pořady z různých zájmových činností.
Mezi pravidelné a posluchači oblíbené pořady se řadí také rozhovory se známými
herci při premiérách filmů a následných tiskových konferencích. Rádio ICM v roce
2010 tak spolupracovalo s českobudějovickým multikinem CineStar, přičemž natočilo
řadu zajímavých rozhovorů s herci a režiséry. Například z filmů Doktor od jezera
hrochů nebo film Piko.
Dále v uplynulém roce také probíhala významná spolupráce s naším partnerským
„přeshraničním“ rádiem Freistadt (Rakousko), kde opět za rok 2010 proběhlo několik
výměnných mediálních pobytů. Tuto aktivitu máme v plánu i na rok 2011, a to po
dohodě s rakouskými kolegy. Součástí těchto víkendových výměn bylo společné
pořizování reportáží z různých kulturních a společenských akcí (v ČR a v Rakousku).
Takto pořízené reportáže si jednotliví účastníci vyměnili a dále je odvysílali v rámci
programu těchto rádií.
Během léta 2010 naše rádio také mediálně
podporovalo několik hudebních festivalů (např.
festivaly: Cihelna-Vystupovat 2010, Lipnofest,
Červenání). Z těchto festivalů a akcí byly
připraveny a také odvysílány reportáže.
V loňském roce jsme také přestěhovali studio
Rádia ICM do 2. patra ve stejné budově (Špičák
114), tímto se nám naskytl větší prostor pro chod
tohoto rádia.
Do rádiových činností bylo a i nadále je zapojeno pravidelně (týdně) 15 až 20
mládežníků ve věku od 16- ti do 26- ti let (redaktoři, moderátoři, technici ad.).
2. Hlavní obsah činnosti projektu v roce 2010
1) Pokračování průběžného vysílání, jehož hlavní smysl spatřujeme v nabídce
alternativních a málo zveřejňovaných informací pro cílovou skupinu mládeže.
2) Prezentace lokálních a regionálních mládežnických kulturních aktivit (ve
spolupráci s Hudebním studiem mladých, s nízkoprahovým klubem Bouda a
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3)
4)
5)

6)

dalšími místními, regionálními partnery). Vysílání tak poskytovalo prostor pro
pořady, do kterých si naši moderátoři zvali začínající nebo již „ustálené“
hudební skupiny. Takto vznikla celá řada zajímavých pořadů.
Seberealizace mladých lidí v moderátorských, redaktorských a
zpravodajských aktivitách (neformální vzdělávání a výchova).
Nabízení alternativních a jinde málo zveřejňovaných informací pro cílovou
skupinu mládeže.
Spolupráce se zahraničními partnery - především pokračování úzké
spolupráce s partnerským hornorakouským rádiem Freies Radio Freistadt
(FRF) a to konkrétně:
o ve vzájemném přebírání vysílání
o v
komunikaci
a
společná
reportérská činnosti na shodných
dohodnutých
tématech,
prezentaci „přeshraniční kultury“,
realizaci srovnávacích reportáží
Realizace „Mediálního turnaje škol“,
který umožnil žákům základních a
středních škol poznat práci v prostředí
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. Tyto pořady pak následně hodnotili samotní
posluchači rádia.

3.Internetové odkazy na články v tisku vztahující se k činnosti Rádia ICM za rok
2010
1) http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/internetove-radio-mabudoucnost-jen-s-minoritnimi-.html
2) http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/mladych-moderatoru-je-malozoufaji20100821.html
3) http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/mladici-z-radia-icm-podivali-dorakouska20100907.html
4) http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/natocte-a-sestrihejte-si-vboude-film20100908.html
5) http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/skolaci-budou-vysilat-vinternetovem-radiu20101212.html

4.Jednotlivé aktivity Rádia ICM v podrobnostech
a)Průběžné vysílání Rádia ICM v roce 2010
V uplynulém roce 2010 se nám podařilo vcelku zdárně
pokračovat ve vysílání Rádia ICM. Vysílání Rádia ICM
bylo směřováno k mládeži a to jednak formou
informační, zpravodajskou, tak i formou hudební. Náš
týdenní plán pořadů byl tvořen velmi zajímavými pořady,
které se nám jednak rozrůstají, ale i díky vysoké migraci
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moderátorů ubývají. Za zmínku stojí především následující pravidelné pořady v
týdnu:
- MusicWay - pořad věnovaným různým kapelám a informacích o nich
- MusicStar - pořad o různých kapelách a informacích o nich, většinou s hostem
- Infoservis - pořad plný informací o kultuře, volném času, sportu ad.
- Starý hity nejsou sh.ty - mix starých oblíbených hitů (90´s 00´s léta)
- Odpolední relax – pořad plný zábavy a vtipů k odpočinku
- Flowline – pořad zaměřený na nejrůznější muziku
- Trance Invasion – pořad pro příznivce techna a trance
- Grind Gate – pořad zaměřený na tvrdou muziku
- Speciální nepravidelné pořady na aktuální témata dle potřeb partnerů
b)Přeshraniční rádiová spolupráce s FRF Freistadt
V loňském roce probíhala také (již čtvrtým rokem) spolupráce s naším rakouským
partnerem, Rádiem Freistadt (Freies Rádio 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:
• připrav společných rádiových pořadů na předem dohodnutá témata,
• realizace společných aktivit neformálního vzdělávání v oblasti médií a jejich
vysílání,
• poznávání některých, pro obě strany významných, reálií života v obou zemích.
Bohužel se nám nepodařilo dotáhnout
naplánované médiakempy do zdárného konce,
byli jsme totiž nuceni 2 závěrečné médiakempy
zrušit, a to z důvodu nemoci a studijních
povinností jednotlivých účastníků.
I přes řadu problémů a překážek, které
nastaly během realizace jednotlivých akcí,
hodnotíme celkově naší spolupráci pozitivně. S
rakouským Rádiem FRF máme už od počátku
dobrou spolupráci a hodláme v ní i do
budoucna pokračovat.
Realizace průběžných souvislých přeshraničních aktivit
Rakouské Rádio FRF mělo a nadále má ve svém programovém schématu jednou
týdně zahrnutý pořad „CZECH OUT“ (http://www.frf.at/show.php?ordner_id=255),
v němž pouští „do éteru“ záznamy našeho vysílání, které rakouské straně
poskytujeme.
Na české straně v pořadu Rádia ICM „INFOSERVIS“ jsme také informovali a nadále
informujeme posluchače o tématech z oblasti kultury, volného času, hudby, jež se
týkají rakouské strany, a které nám rakouské rádio FRF dodává
(http://radioicm.cz/index.php?page=page&pid=132).
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V rámci hlavního obsahu projektu bylo a nadále i je našim významným úkolem
pokračování v naplňování a propagování veřejné kontaktní databáze mládežnických
hudebních skupin a uskupení z Jihočeského kraje a Horního Rakouska, která slouží
především pro využití v případech budoucí realizace mládežnických hudebních
koncertů a festivalů na obou stranách hranice (http://www.musikontakt.eu).
V letošním roce se nám při realizaci těchto aktivit žádné výraznější problémy či
neočekávané situace, které by překročily každodenní rámec, nevyskytly.
Rádiové „médiakempy“
0. Médiakemp – únor 2010
Únor 2010 (neděle 21. únor 2010, Český
Krumlov) – tento úvodní Médiakemp
nebyl klasickým a standardním - jednalo
se o jednodenní organizační setkání
vedení obou mládežnických vysílání +
vedoucích obou zaštiťujících subjektů
(CPDM, o.p.s. Český Krumlov a FRF
Freistadt). Na tomto setkání byly
prodiskutovány především plány a
podrobnosti spolupráce a společných
aktivit českých a rakouských mládežníků
a dále obou spolupracujících organizací v roce 2010.
Rakouská strana změnila vedoucího mládežnického týmu a také částečně proměnila
tým rakouských rádiových mládežníků, jednalo se zde o nových perspektivách a o
budoucí spolupráci obou Rádií. Celkem se této akce zúčastnili 2 lidé z české a 5 lidí
z rakouské strany.
1. Médiakemp - březen 2010
Ve dnech od 26. do 28. března 2010 v Českém Krumlově proběhlo první společné
programové a tematické setkání mládežníků z obou rádiových týmů. Šlo o společné
veřejné vystoupení rakousko-českých DJ´s, kteří mají své místo v pravidelných
relacích jednotlivých rádií. Vystoupení se uskutečnilo v prostorách kavárny a koktejl
baru La Boheme v Českém Krumlově a bylo veřejnosti volně přístupné.
I zde, jako u všech dalších i předchozích médiakempů, mládežníci měli za úkol
pořídit a zpracovat reportáže na předem zadané téma, přičemž pracovali promíchaní
v česko-rakouských týmech.
Celkem se této akce zúčastnilo 10 mládežníků a 2 lidé z vedení obou těchto
spřátelených stran. Tito mladí DJ´s sklidili velký úspěch ze strany veřejnosti. Akce se
zároveň zúčastnilo na 20 příchozích návštěvníků kavárny a koktejl baru La Boheme.
2. Médiakemp – Srpen 2010
Ve dnech od 27. srpna do 29. srpna 2010 v rakouském Freistadtu proběhl v pořadí
již druhý médiakemp. Důvodem realizace tohoto médiakempu bylo to, že
v rakouském Freistadtu probíhal festival „Heimatfilm festival“. Tento festival byl totiž
zaměřen na problematiku lidskoprávních vztahů a chápání domova, vlasti. Zdálo se
nám být vhodné účastnit se jej, jelikož toto téma jsme chápali jako velice přínosné
pro obě rádia, které nám posloužilo k vzájemnému dialogu jednotlivých zúčastněných
stran. Na tomto festivalu byli k vidění známí i neznámí rakouští režiséři a herci. Také
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se nám naskytla možnost natočit s nimi pár reportáží. Celkem se této akce zúčastnilo
15 mládežníků a 4 lidé z vedení obou těchto spřátelených stran.
3. Médiakemp – Říjen 2010
Tento médiakemp jsme po vzájemné dohodě s rakouskou stranou byli nuceni zrušit,
a to z důvodů studijních povinností účastníků. Médiakemp byl původně zaměřen na
festival Ekofilm, který začátkem měsíce října probíhal v Českém Krumlově. Bohužel,
při plánování aktivit na rok 2010 nám nedošlo, že mladým účastníkům v tom samém
termínu začínají vysokoškolské studijní povinnosti, to platilo pro oba spřátelené týmy.
Dalším problémem v realizaci Médiakempu byly personální změny, které probíhaly u
obou týmů.
4. Médiakemp – Prosinec 2010
Závěrečný médiakemp roku 2010 jsme byli nuceni také zrušit. Důvodem tomu byla
chřipková epidemie, která potrápila značnou část obou týmů. Tématika posledního
médiakempu se měla dotýkat vánoční tématiky a měl proběhnout v rakouském
Freistadtu, kde by se nám naskytla možnost účastnit se vánočních trhů a pořídit
tematické reportáže s vánoční tématikou.
Celý projekt měl pozitivní dopad převážně u
mládežníků, kteří měli možnost se seznámit
s odlišnostmi
v chápání
daných
témat
jednotlivých médiakempů, a to nejen ve své ale
i v cizí zemi, přičemž měli možnost porovnat
své názory s ostatními z účastněných členů
z obou týmů. To vidíme jako obrovský přínos
celého projektu. Dalším pozitivem a záměrem
daného projetu byla možnost nahlédnout do
„zákulisí“ fungování jiného rádia v cizí zemi a
porovnat či se navzájem poučit z případných
rozdílů.
c) Mediální turnaj škol
Projekt „Mediální turnaj škol 2010“ byl programem určeným převážně dětem ve věku
od 14-ti do 18-ti let, žákům posledních dvou ročníků základních škol a studentům
středních škol. Tímto projektem jsme navázali na podobný předchozí projekt, který
byl jako pilotní realizován v letech 2007 a 2009.
Cílem projektu bylo motivovat mládež směrem k zájmu o moderní média a
„novinářskou“, informační, redaktorskou, reportérskou a hudební práci.
Konkrétním obsahem tohoto neformálně vzdělávacího a soutěžního projektu byla
soutěž mezi žákovskými a studentskými týmy jednotlivých škol o nejlépe připravené
rádiové vysílání a realizovaný a odvysílaný tematicky rozhlasový pořad.
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Projekt spočíval v oslovení cílových skupin
dětí a mládeže. To pro nás znamenalo
„nakontaktovat“ jedince z některých škol a
mládežníky z okruhu našeho klubu Bouda,
kteří projevili zájem o participaci na tomto
projektu (Rádio ICM spolupracuje s
nízkoprahovým a volnočasovým klubem pro
děti a mládež Bouda - jedná se o společná
projektová pracoviště CPDM o.p.s. a tak
nebylo příliš složité oslovit potencionální
zájemce o rádiovou tvorbu).
Takto jsme dali dohromady dvě trojice (týmy „Parládiáci“ a 2+1), jednu skupinu o pěti
členech (tým O´Jam) a jednu dvojici (tým Starsky), kteří měli zájem se na tomto
projektu podílet.
Každá z těchto skupin měla za úkol se postupně seznámit se základními pravidly pro
práci v rádiu a dále s obsluhou Rádia ICM (s odbavovacím programem rádia a
s technikou). To také pro jednotlivé soutěžní týmy znamenalo naučit se práci
s hlasem, mluvení na mikrofon, reagovat na zájem a nezájem posluchačů. V těchto
činnostech jim pomáhali redaktoři a moderátoři Rádia ICM. Zde nám šlo v podstatě o
to, aby soutěžící zjistili, co obnáší pracovat v rádiu.
Hlavním úkolem jednotlivých týmů bylo vytvořit vlastí pořad, který se následně
odvysílal v Rádiu ICM. Za pomoci našich
pracovníků Rádia ICM tak vznikly čtyři
pořady, které byly opakovaně po dobu tří
týdnů vysílány v programovém schématu
rádia. Souběžně s vysíláním těchto pořadů,
které
vznikly
z práce
jednotlivých
účastnických týmů projektu, běžela na
internetových stránkách anketa společně s
hlasováním,
pomocí
kterých
mohli
posluchači přímo ovlivňovat výsledek
soutěže o nejlepší odvysílaný pořad
v Rádiu ICM.
Celý průběh hlasování jsme nechali na posluchačích našeho rádia, sami jsme do
hlasování a hodnocení nezasahovali. Soutěžícím se tak dostávalo zpětné vazby
přímo ze strany posluchačů.
Pro vítěze jsme měli přichystané drobné ceny: volné vstupenky do multikina
CineStar, vstupenky na bowling, trička, DVD s fotkami a záznamy vzniklých pořadů
při realizaci projektu a další drobné ceny.
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4. Účast Rádia ICM na dalších aktivitách partnerů
Rádio ICM se v roce 2010 stalo mediálním
partnerem festivalů: Cihelna-Vystupovat 5,
Červenání, Lipnofest. Z těchto akcí byl
pořízen audio materiál a fotodokumentace.
Další významnou aktivitou byla spolupráce
s českobudějovickým multikinem CineStar,
přičemž jsme se zde účastnili několika
předpremiér nových českých filmů. Také
jsme se podíleli na následných tiskových
sezeních s tvůrci jednotlivých filmů, při nichž
jsme natočili několik reportáží.
Součást aktivit realizovaných Rádiem ICM
byly také diskotéky, které byly volně přístupné. Takto se nám podařilo uspořádat 3
takovéto akce, které sklidily velký ohlas se strany veřejnosti.
5. Informovanost veřejnosti o projektech
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.cpdm.cz) a dalších webů.
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 tematických pořadů o tomto
programu a jeho možnostech. K propagaci patřily i vzdělávací semináře pro žáky
základních škol zaměřené na činnost Rádia ICM.
6. Podporovatelé projektu Rádia ICM v roce 2010
Projektové činnosti Rádia ICM v roce 2010 byly podpořeny ze strany města Český
Krumlov a MŠMT ČR.
7. Pociťované problémy při realizaci
Bohužel
se
nám
také
realizace
přeshraniční spolupráce u všech čtyř
předem
plánovaných
médiakempů
nepodařila dotáhnout do zdárného závěru.
Vyskytly se nám v uskutečňování těchto
vzájemných setkávání určité překážky,
se kterými jsme na obou stranách
nepočítali. Jednalo se převážně o
personální změny ze strany mládežníků,
kteří spolupracovali s naším nebo s
rakouským rádiem. Toto spatřujeme jako
naprosto přirozený jev (nedostatek času,
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studijní povinnosti atd.). Naštěstí se stav lidí v rádiu výrazně nezměnil - úbytek a
příbytek je víceméně vyrovnaný, podobný problém pociťuje i naše partnerské rádio.
Další z problémů, které omezovaly plný průběh médiakempů bylo neočekávané
onemocnění členů obou spřátelených týmů, které jsme museli vyřešit zrušením
zimního Médiakempu, jelikož by nemělo smysl jej realizovat v nízkém počtu
účastníků.
Také při realizaci dílčího projektu „Mediální turnaj škol“, který měl proběhnout před
prázdninami jsme byli nuceni posunout termín uskutečnění této akce na druhé
pololetí toku 2010, a to z důvodu nedostatku účastníků projektu.
U ostatních aktivit jsme nezaznamenali žádné další větší problémy, které by
převyšovaly běžný přijatelný rámec.
I přes řadu problémů a překážek, které nastaly během realizace jednotlivých akcí,
hodnotíme celkově tento projekt pozitivně.
8. Personální a materiální zajištění realizace projektu
a)Základní tým Rádia ICM v roce 2010
Jiří Muk - vedoucí projektu Rádia ICM
Petr Prokeš - moderátor, redaktor
Veronika Prokopcová - moderátorka,
redaktorka
Václav Kupilík - moderátor, mezinárodní
koordinátor
Jaroslav Vomáčka - redaktor, kulturní
moderátor
Jiří Veselý - moderátor
Luboš Sýkora – moderátor, redaktor
Bedřich Pingitzer ml. – tech. podpora
Karolína Jedličková- moderátorka
Lukáš Navara – moderátor
Zdeněk Sláma - moderátor
Jan Čepelák – webmaster
b)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.
c)Materiální a technické zajištění
Z dosavadní praxe bychom určitě do budoucna
potřebovali posílit stav naší techniky (z důvodu
modernizace) a také do budoucna se určitě vrýt
do povědomí další široké veřejnosti a to pomocí
různých "živých akcí" - ankety, živé vysílání s
veřejností, z kulturních akcí, apod.
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V. Hudební studio mladých
1.Cíle Hudebního studia mladých
Cílem projektu Hudebního studia mladých (HSM) bylo při jeho
založení poskytovat mládežnickým začínajícím hudebním
skupinám možnost pokračovat ve svém hudebním vývoji vyšší
formou nahráváním studiových hudebních demosnímků,
studiovým nahráváním a realizací a celých (polo) profesionálních
výstupů - nahrávání a vydávání kompletních audio CD,
ozvučování koncertů mladých kapel a mládežnických festivalů.
Zároveň bylo cílem HSM (v menší míře) pořizovat další vybrané
zvukové nahrávky (např. jingly a znělky pro potřeby partnerského projektu Rádio
ICM) a pořizování slovesných snímků mladých literárních autorů.
Tento záměr (cíle) se v roce 2010 podařilo velmi slušně naplňovat. Úspěšná práce
HSM v roce 2010 byla znovu pozitivně odstartována především získáním pronájmu
zcela nových studiových prostor (v prosinci 2009).
Od ledna do března 2010 byly prostory studia stavebně upravovány (vnitřní úpravyoddělení nahrávacího prostoru od prostoru režijního, odhlučnění, přebudovávání
elektroinstalací apod.). Zároveň byla instalována stávající nahrávací technika a
doplňována byla také nezbytná nová zařízení. V průběhu roku pak byla instalována
nová profi bicí souprava atd.
Od dubna 2010 již započaly práce na nahrávání prvních snímků a titulů. V roce 2010
byly hudebním studiem mladých realizovány tyto nahrávky a mixy:

2.Natáčení slovesné tvorby
a)literární
výstupy
mládeže,
které
vznikly
v rámci
celoměstského českokrumlovského projektu Příběh města
v roce 2099 (mluvené slovo: studenti gymnázia Český
Krumlov)
b)“Krumlošské pohádky“ – pohádkové příběhy z Českého
Krumlova (budou připraveny k vydání na CD v roce 2011)
c)Pohádkové příběhy o šumavském medvědu Medvídovi (autor V. Lenz). Tento
projekt je ve fázi konečného „masteru“ včetně grafického návrhu bookletu. CD mělo
být vylisováno v počtu ks 500 na konci roku 2010. Vzhledem k administrativním
problémům nebylo CD vylisováno.

3.Natáčení hudební tvorby
a)kompletní realizace hudební nahrávky CD českokrumlovské mladé skupiny
KYANID – master CD pro lisování je hotovo. Vydání CD si skupina již řeší
samostatně. Křest CD proběhl v Českém Krumlově na počátku ledna 2011.
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b)kompletní realizace hudební nahrávky CD sokolovské mladé kapely KVIČ – master
CD pro lisování je hotovo. Také tato skupina si vydání CD řeší svojí vlastní cestou.
Křest tohoto CD proběhne v Sokolově v polovině února 2011.
c)remastering starších nahrávek Lidových písní z Českokrumlovska a nahrávání
části nových lidovek – tato aktivita je součástí projektu Rožmberské reminiscence,
který bude realizován především v roce 2011. CD těchto skladeb bude vydáno na
podzim roku 2011 (spolu s CD pěveckého studentského sboru Vaganti-viz níže).
d)nahrávání duchovních sborových skladeb (středověk, renesance) se studentským
pěveckým sborem VAGANTI (sbor při Gymnáziu Český Krumlov) – v červnu roku
2010 jsme nahráli 8 základních snímků s tímto sborem v prostorách klášterního
kostela křížovníků v Českém Krumlově. Tento projekt bude dále doplněn a rozšířen o
druhou část nahrávání v roce 2011 v rámci projektu Rožmberské reminiscence. CD
sboru bude vydáno na podzim roku 2011.
Křest výše uvedených CD (lidovky, Vaganti) se uskuteční v prosinci 2011 v rámci
dvou veřejných koncertů v kostele Kláštera křížovníků v Českém Krumlově.
e)pořízení živých nahrávek z festivalů „Cihelna – Vystupovat 2010“ a „Červenání
2010“ .
Z obou festivalů byly pořízeny živé nahrávky. Výběr z těchto nahrávek bude
zpracován a buďto vydán samostatně a nebo zařazen na výběrové CD spolu
s vybranými nahrávkami obou festivalů, které se uskuteční v roce 2011.
f)Pořízení demo nahrávek mladé krumlovské kapely No Crapes .

4.Personální zajištění HSM v roce 2010
Tým studia v roce 2010 pracoval ve složení:
Bedřich Pingitzer st. – vedoucí HSM, nahrávání, mix, mastering
Daniel Turnhöfer – nahrávací technik (nahrávaní, základní mix)
Bedřich Pingitzer ml. – nahrávací technik (nahrávání, mix)
Vlastimil Kopeček – projektová supervize, fundraising

5.Podpora činnosti hudebního studia v roce 2010
Provozní finanční prostředky pro hudební studio poskytlo především město Český
Krumlov. Část finančních prostředků poskytlo také MŠMT ČR. Třetím zdrojem
financování pak byly vlastní příjmy z nahrávání.
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VI. Projekty realizované mimo základní pracoviště
1.Letní tábor „Prázdniny v pohybu“ 2010
Letního tábora Prázdniny v pohybu se v roce 2010
zúčastnilo 32 dětí ve věku 8 až 15 let. Program byl
sestaven z netradičních sportovních aktivit a her, včetně
celotáborové hry „Dračí války“. Účastníci tábora si tak
mohli na vlastní kůži vyzkoušet slanění z mostu,
absolvovali cyklistické výlety, spluli na kanoích a raftech
část řeky Vltavy ze Zátoně do Českého Krumlova přes
všechny zdejší jezy. Podnikali tradiční i netradiční hry
v lese a na louce, získávali body pro své týmy do celotáborové hry a táborové peníze
pro sebe, za které si mohli koupit například „Hawajníka“, což znamenalo, že nemusí
vstávat, jít na rozcvičku a dostane snídani do postele. Dále razítkovali vlastní
táborová trička, pořádali turnaje ve stolních hrách, užili si diskotéku, koupali se a
dováděli ve Vltavě.
Děti se vydaly také na výlet do Rožmberka spojený s
prohlídkou středověké mučírny, kde se dozvěděly jak
všechny mučící nástroje fungovaly, a některé si dokonce
mohly vyzkoušet na vlastní kůži. Na táboře také
absolvovaly jednodenní přežití v přírodě, kde bylo jejich
úkolem postavit si přístřešek na spaní z přírodních
materiálů pro případný déšť a uvařit si jídlo bez pomoci
vedoucích, kteří mohli jen trochu radit.
Letní tábor v Zátoni u Větřní, který se mimo jiné uskutečnil také díky podpoře
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, města Český Krumlov a CK Vltava
z Českého Krumlova. Tábor byl velmi podařenou prázdninovou akcí, na které si
všichni užili spousty legrace a přivezli si spousty zážitků.
2.Setkání partnerských měst Českého Krumlova
Partnerská setkání se jednou ročně uskutečňují v jednom ze čtyř
měst - Slovenj Gradec (SLO), Hauzenberg (D), Vöcklabruck (A),
Český Krumlov (CZ) a v roce 2010 byl „na řadě“ právě Český
Krumlov.
Součástí letošního programu v Českém Krumlově bylo také
setkání dětských účastníků, jehož program byl naplánován na
sobotu 25. září 2010. Každé město vyslalo na setkání tým čtyř
dětí (v případě českého týmu to bylo dětí pět) ve věku 12-15 let.
Přípravy a realizace celodenního programu se ujalo Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s. Český Krumlov.
Cílem „dětského“ programu bylo společné poznávání města Český Krumlov, jeho
historie a současného života tak, jak dovolilo celkových devět hodin společného
programu.
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Organizátoři z CPDM, o.p.s. Český Krumlov připravili sled aktivit
tak, aby náplň dne byla co nejvíce různorodá a aby se střídaly
různé formy… zkrátka, aby to nebyla nuda a byla to „akce“.
Takovou závěrečnou tečkou a reflexí byl pro CPDM, jenž jsme
dostali od vedoucí slovinského týmu Martiny, která nám
napsala:
„Chci vám velice PODĚKOVAT za excelentní program, který
vaše organizace připravila pro skupiny dětí. Jako zkušená
učitelka jsem s opravdovým potěšením sledovala vaše mladé animátory, kteří
pracovali s takovým entuziasmem. Učila jsem se od nich. Některé vaše hry budu
používat ve svojí další práci. S přáním všeho dobrého Martina.“
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VII. Hlavní programoví partneři CPDM, o.p.s. a donátoři v roce 2010

OS ICOS Český Krumlov
Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově
Středisko výchovné péče Český Krumlov
Občanské sdružení Spirála Český Krumlov
OS ICM Tábor
OS KreBul Volary
AICM ČR Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež
a její členská Informační centra pro mládež v ČR
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
Městské divadlo, o.p.s. v Českém Krumlově
ZŠ a SŠ v regionu Český Krumlov a v dalších regionech JČK
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
FRF Freies Radio Freistadt (A)
Anne Frank Verein (A)
Multikino Cinestar v Českých Budějovicích

Město Český Krumlov
Jihočeský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Úřad vlády České republiky (RVKPP)
Česká národní agentura „Mládež“ (program EU „Mládež v akci“)
EURODESK, česká centrála Praha
Město Kaplice
Nadace Život umělce
Intersnack, a.s.
Linde Pohony, s.r.o.
Club Canada
Jiří Figura
Mgr. Dagmar Bohdalová
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VIII. Finanční zpráva
1. 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 pro
dlouhodobé projekty CPDM, o.p.s. a trvaleji udržitelnou kontinuitu obsahu jejich
činnosti. Tímto způsobem se společnost snaží předcházet možné finanční, a tím i
programové nestabilitě v případě „výpadků“ některých finančních zdrojů.

2. Zdroje příjmů CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2010
V roce 2010 se finanční příjmy (výnosy) skládaly z následujících zdrojů:
1. Systémového ročního rozpočtového příspěvku na zajišťovaní obsahových,
administrativních a řídících činností z rozpočtu města Český Krumlov
2. Finančních prostředků z grantových a příspěvkových titulů města Český Krumlov
(granty a příspěvky v oblasti podpory kultury, volného času dětí a mládeže,
komunitního plánu sociálních služeb, zahraničí – vše na základě podaných
grantových projektových žádostí)
3. Finančních grantových prostředků získaných na základě podaných projektových
žádostí od ústředních státních orgánů (MŠMT ČR, MPSV ČR, Úřad vlády ČR a MZ
ČR)
4. Finančních grantových a příspěvkových prostředků získaných na základě
podaných projektů do grantových programů Jihočeského kraje. V roce 2010 se
jednalo o finanční granty příspěvky administrované: a)odborem školství, mládeže a
tělovýchovy, b)odborem kultury a památkové péče, c)odborem evropských záležitostí
5. Finančních prostředků města Kaplice
6. Finančních prostředků Evropské unie (Evropský sociální fond - OP LZZ,
prostřednictvím Individuálního projektu Jihočeského kraje na podporu sociálních
služeb v Jihočeském kraji)
7. Finančních prostředků složených z vlastních výkonů, ostatních příjmů a přijatých
darů

3. Charakter finančních prostředků získaných v roce 2010
Všechny finanční prostředky, se kterými CPDM, o.p.s. v roce 2010 pracovalo, byly
neinvestičního charakteru. Tyto prostředky umožnily realizovat potřebné personální
výkony, materiální zajištění a úhradu služeb, které souvisely s uskutečňovanými
aktivitami.
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Všechny neinvestiční prostředky získané z výše uvedených zdrojů byly pro činnost
společnosti důležité. CPDM, o.p.s. Český Krumlov děkuje všem donátorům a
finančním partnerům za poskytnuté finanční prostředky na podporu činnosti v roce
2010.
Celkově lze konstatovat, že rok 2010 byl, ve srovnání s minulými rozpočtovými
obdobími od roku vzniku společnosti (1997), historicky nejúspěšnějším co se týče
objemu získaných externích finančních prostředků.
Níže uvádíme přehledovou tabulku, která ukazuje postupný vývoj objemu získaných
externích finančních zdrojů od roku 1997 do roku 2010 a související vývojový graf.

Tabulka 1
Přehled externích finančních prostředků získaných v letech 1997 až 2010

Přehled externích finančních prostředků získaných v letech 1997 až 2010

Externí neinvestiční granty, příspěvky a příjmy z obchodních zakázek
získaných na základě podaných projektů (zaokrouhleno na Kč).
V tomto přehledu nejsou zahrnuty dotace a granty získané od města
Český Krumlov, příjmy z vlastních výkonů, ostatní příjmy a dary.
Rok

Finanční objem (Kč)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

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
2,207.167 Kč
2,913.921 Kč
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Graf 1
Grafické znázornění vývoje výsledků fundraisingu CPDM v oblasti externích
finančních zdrojů v letech 1997 až 2010.
Extrení finanční prostředky získané v letech 1997 až 2010
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4. Financování a hospodaření CPDM, o.p.s. Český Krumlov v tabulkách a
grafech v roce 2010
Níže uvedené přehledy ukazují finanční prostředky, které CPDM, o.p.s. Český
Krumlov získalo pro zajištění činnosti projektových pracovišť a dílčích projektů v roce
2010 z jednotlivých zdrojů.

Tabulka 1
Přehled externích projektových neinvestičních finančních grantů a příspěvků
získaných v roce 2010 na základě grantových a projektových žádostí (mimo
příspěvků a grantů z rozpočtu města Český Krumlov)
Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

ICM
ICM
ICM
ICM
ICM
ICM
Streetwork
Streetwork
Streetwork
Streetwork

Časopis „Časák ICM“
Info katalog „Levná zima v JČK“
Info katalog „Levná zima v JČK
Vzdělávací semináře pro mládež
ICM Český Krumlov 2010 - provoz
ICM Český Krumlov 2010 - provoz
Streetwork ČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice
TP Viktorie

MŠMT ČR
MŠMT ČR
Jihočeský kraj
MŠMT ČR
Jihočeský kraj
MŠMT ČR
Město Kaplice
Jihočeský kraj
Úřad vlády ČR
MZ ČR
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Částka 2010
48.000,00 Kč
18.500,00 Kč
78.127,11 Kč
10.700,00 Kč
120.000,00 Kč
150.000,00 Kč
18.000,00 Kč
198.667,69 Kč
123.000,00 Kč
5.000,00 Kč

NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
Rádio ICM
Hudební studio ml.
CPDM – ost. projekty
CPDM – ost. projekty
Celkem

NZDM BOUDA - SS
Festival Cihelna-Vystupovat
Festival Cihelna-Vystupovat
Výtvarné programy
Výtvarné programy
Festival Červenání
Filmová tvorba
Filmová tvorba
Festival Mrtvý noty
Rádio ICM 2010 - provoz
HSM 2010 - provoz
Podpora zajištění práce s dětmi/ml.
Letní tábor Zátoň

MPSV ČR
MŠMT ČR
Jihočeský kraj
MŠMT ČR
Jihočeský kraj
MŠMT ČR
Jihočeský kraj
MŠMT ČR
N.Život umělce
MŠMT ČR
MŠMT ČR
Jihočeský kraj
MŠMT ČR

160.000,00 Kč
15 000,00 Kč
15.000,00 Kč
20.000,00 Kč
20.000,00 Kč
20.000,00 Kč
20.000,00 Kč
4.000,00 Kč
10.000,00 Kč
57.800,00 Kč
83.000,00 Kč
60.000,00 Kč
28.000,00 Kč
1,282.794,80 Kč

CPDM, o.p.s. Český Krumlov získalo ještě dva významné zdroje do svého rozpočtu.
Formálně se nejednalo o grantové prostředky, ale o prostředky získané na základě
vyhlášeného zakázkového řízení Jihočeského kraje z prostředků Evropské unie –
ESF / OP LZZ prostřednictvím Individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora
rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji“.
Tyto finanční prostředky byly ze strany CPDM, o.p.s. Český Krumlov Jihočeskému
kraji fakturovány na základě uzavřených obchodních smluv, tj. v účetnictví jsou tyto
příjmy zaznamenány v části „vlastní příjmy“.
Tyto dvě zakázky jsou uvedeny v tabulce níže.

Tabulka 2
Externí zdroje získané formou zakázek (služeb na fakturu)
Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

Streetwork (terénní
programy)
NZDM Bouda

Streetwork ČK a Kaplice

Jihočeský kraj
(IP-ESF)
Jihočeský kraj
(IP-ESF)

NZDM Bouda

Celkem

Částka 2010
457.118,00 Kč
1,174.008,00 Kč
1,631.126,00 Kč

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční prostředky, které svým charakterem jsou
externí, je jejich výše zahrnuta do celkového přehledu získaných externích finančních
prostředků za rok 2010.

Tabulka 3
Tento přehled obsahuje informace o přímém rozpočtovém příspěvku města Český
Krumlov pro CPDM, o.p.s. Český Krumlov na rok 2010, jeho použití v základní vnitřní
struktuře, skutečný dosažený účetní závěrkový stav a vykazované výsledky
jednotlivých účetních zakázek v účetní závěrce za rok 2010.
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Pracoviště CPDM Účetní zakázky
Centrum 01vedení
Centrum 01
ICM
ICM
Streetwork,
Viktorie (SS)
Streetwork
NZDM BOUDA
NZDM Bouda (SS)
Rádio ICM
Rádio ICM
Hudební studio ml. Hudební studio ml.
CPDM-ost.proj.
CPDM 01
Správa areál
Správa areál
Špičák
Špičák

Výše příspěvku

Výše nákladů

Závěrkový
výsledek

645.000,00 Kč
286.079,66 Kč

648.247,88 Kč
286.079,66 Kč

-3.247,88 Kč
0,00 Kč

39.578,36 Kč
56.000,00 Kč
34.564,44 Kč
100.964,54 Kč
0,00 Kč

56.261,73 Kč
65.924,86 Kč
34.564,44 Kč
109.134,00 Kč
0,00 Kč

-16.683,37 Kč
-9.924,86 Kč
0,00 Kč
-8.169,46 Kč
0,00 Kč

39.813,00 Kč

39.813,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

1,202.000,00 Kč

1,240.025,57 Kč

-38.025,57 Kč

Poznámky a komentáře k výsledkům hospodaření CPDM za rok 2010
Při přípravě základního rozpočtu CPDM, o.p.s. Český Krumlov pro rok 2010, která
probíhala od podzimu roku 2009, nebylo ze strany CPDM možné, na základě
rozpočtového zadání města Český Krumlov, rozpočtovat a žádat vyšší finanční
dotaci z rozpočtu města Český Krumlov pro rok 2010, než 1,202.000,- Kč.
V rámci výše uvedeného zadání 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
2010, že konečný stav závěrky roku 2010 bude vykazovat určitou ztrátu
hospodaření.
Rozdíl mezi výší rozpočtové dotace schválené Zastupitelstvem města Český
Krumlov pro rok 2010 (1,202.000,00 Kč) a skutečným hospodářským výsledkem
CPDM, o.p.s. za rok 2010 činí ztrátu v hlavních činnostech ve výši -38.025,57 Kč.
CPDM, o.p.s. vykazuje ztráty ve čtyřech hlavních účetních střediscích (pracovištích).
Jsou to tato střediska: Centrum 01 (vedení CPDM, ztráta -3.247,88 Kč), Streetwork
03 (ztráta -16.683,37 Kč), NZDM Bouda 04 (ztráta -9.924,86 Kč), Hudební studio
mladých 08 (ztráta -8.169,46 Kč).
Komentář ke ztrátám vykazovaným ve výše uvedených účetních střediscích
(pracovištích):
Centrum 01 – ztráta v tomto středisku je způsobena vyššími náklady na opravy a
údržbu služebního automobilu CPDM Felicia. Celkem náklady na opravy činily částku
ve výši 6.586,- Kč, z toho 3.247,88 Kč je finančně nepokrytých.
Streetwork 03 – ztráta v tomto středisku vznikla zejména z důvodů administrativního
zásahu Ministerstva zdravotnictví ČR. Od MZ ČR jsme v grantovém řízení získali
finanční podporu ve výši 23.000,- Kč. Tato částka nám pak v období podzimu 2010
byla, na základě správního rozhodnutí MZ ČR, snížena na 5.000,- Kč z důvodu
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úsporných opatření výdajů ze státního rozpočtu. Pracoviště tak přišlo o plánovaných
18.000,- Kč.
NZDM Bouda 04 – v tomto středisku je ztráta způsobena zákonnými sociálními
náklady (náklady na stravenky zaměstnanců). Tyto náklady nebylo možné uplatnit
v rámci fakturace směrem k zakázce z Individuálního projektu Jihočeského kraje na
podporu sociálních služeb. Tento náklad (jeho část ve výši 9.924,86 Kč) tak nebylo
možné pokrýt jiným způsobem.
Hudební studio mladých 08 – toto středisko (pracoviště) zahájilo svoji samostatnou
činnost na počátku roku 2010 v nových prostorách. Příprava studiových prostor byla
poměrně náročná zejména v oblasti „protihlukové“ a akustické. Z těchto důvodů
vznikly poněkud vyšší náklady na realizaci akustických opatření.

O pomoc s vypořádáním ztráty hospodaření roku 2010 se orgány CPDM, o.p.s.
Český Krumlov obrátí na svého zakladatele (Radu a Zastupitelstvo města Český
Krumlov) a to formou žádostí o pokrytí ztráty hospodaření ve výši -38.025,57 Kč.
Celkově lze konstatovat, že hospodářský výsledek CPDM, o.p.s. za rok 2010 je,
vzhledem k obsahovým aktivitám a celkovému objemu vynaložených finančních
prostředků (4,936.707,68 Kč), dobrý.
Vyčísleno procenty činí vykazovaná ztráta 0,77 % z celkového objemu
realizovaných nákladů.

Další tabulka znázorňuje finanční prostředky, které CPDM, o.p.s. Český Krumlov
získalo v průběhu roku na základě projektů podávaných do grantů vyhlášených
v roce 2010 městem Český Krumlov.

Tabulka 4
Finanční prostředky získané z grantů programů města Český Krumlov v roce 2010
na základě předložených projektů
Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

Částka 2010

ICM
NZDM Bouda

Časopis „Časák ICM“
Výtvarné programy

20.000,00 Kč
15.000,00 Kč

NZDM Bouda

Festivaly Červenání a Cihelna

NZDM Bouda

NZDM Bouda - SS

Rádio ICM

Rádio ICM 2010 - provoz

Rádio ICM
Rádio ICM

Mediální turnaj škol
Přeshraniční rádiová spolupráce

Hudební studio ml.

HSM 2010 - provoz

MČK – GP VČ
MČK – GP
kultura
MČK – GP
kultura
MČK - GP
KPSS
MČK – GP
kultura
MČK – GP VČ
MČK – GP
zahraničí
MČK – GP
kultura
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40.000,00 Kč
105.000,00 Kč
15.000,00 Kč
11.000,00 Kč
15.000,00 Kč
15.000,00 Kč

Streetwork

Streetwork ČK a Kaplice

CPDM – ostatní proj.
Celkem

Letní tábor Zátoň

MČK – GP
KPSS
MČK – GP VČ

73.500,00 Kč
15.000,00 Kč
324.500,00 Kč

Následující tabulka pak doplňuje výše uvedené přehledy získaných externích a
městských finančních zdrojů o rozpočtové příjmy zajištěné v roce 2010 z vlastních
činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov a další výnosy.
Tabulka 5
Finanční prostředky z vlastních výkonů a jiné výnosy CPDM. o.p.s. v roce 2010
(uvedeno bez fakturačních příjmů z IP Jihočeského kraje)
Vlastních příjmy, ostatní výnosy

Částka 2010

Příjmy (tržby) z vlastních výkonů
Ostatní výnosy
Přijaté dary

2,059.645,00 Kč
2.742,31 Kč
27.000,00 Kč

Celkem

2,089,387,31 Kč

Tabulka 6
Celkový přehled příjmů (výnosů) CPDM, o.p.s. v roce 2010.
Přehled uvádí podíl jednotlivých druhů zdrojů (donátoři, vlastní příjmy), které se
podílely na financování činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2010.
Zdroj
MŠMT ČR

Celkem v Kč

Celkem v %
455.000,00 Kč

9,29 %

MPSV ČR
Úřad vlády ČR
MZ ČR
Jihočeský kraj
Nadace Život umělce
Město ČK - rozpočet
Město ČK - granty
Město Kaplice
Vlastní výnosy I
(IP Jihočeský kraj)
Vlastní výnosy II
Ostatní výnosy
Dary

160.000,00 Kč
123.000,00 Kč
5.000,00 Kč
511.794,80 Kč
10.000,00 Kč
1,202.000,00 Kč
324.500,00 Kč
18.000,00 Kč

3,27 %
2,51 %
0,10 %
10,45 %
0,20 %
24,54 %
6,62 %
0,37 %

1,631.126,00 Kč
428.519,00 Kč
2.742,31 Kč
27.000,00 Kč

33,30 %
8,75 %
0,06 %
0,54 %

Celkem

4,898.682,11 Kč

100 %

Níže uvedený graf znázorňuje celkový procentuální podíl jednotlivých zdrojů na
financování programů a aktivit CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2010.
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Graf 1
Podíly jednotlivých zdrojů na financování CPDM v roce 2010

Zdroje financování činnosti CPDM, o.p.s. v roce 2010
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5. Finanční prostředky vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2010
Náklady vynaložené na vlastní správu společnosti v roce 2010 činily částku
148.101,- Kč, což činí 3 % z celkových neinvestičních nákladů vynaložených na
programovou činnost společnosti.
Tyto náklady obsahují poměrnou část finančních prostředků vynaložených na
mzdu ředitele, náklady na kancelářský materiál, poštovné a výkony spojů, software,
nájem, služby spojené s nájmem, vedení účetnictví a bankovní poplatky.
6. Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. za rok 2010
CPDM, o.p.s. dle účetních uzávěrek vykázalo za rok 2010 celkový záporný výsledek
hospodaření v hlavních činnostech ve výši -38.025,57 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. 2010 činí částku ve výši 0,00 Kč.
Celkové ztráty a jejich vyrovnání
Ztráty z minulých období k datu 31.12.2009 (ztráta za rok 2008) činily celkovou výši
-84.108,35 Kč. Zakladatelem společnosti, městem Český Krumlov, byla tato ztráta,
na základě žádosti CPDM, uhrazena v prvním čtvrtletí roku 2010.
Finanční dary přijaté CPDM, o.p.s. v roce 2010
V roce 2010 byly přijaty následující finanční dary: Intersnack, a.s. (10.000,- Kč),
Linde Pohony, s.r.o. (5.000,- Kč), Club Canada (5.000,- Kč), Jiří Figura (5.000,- Kč),
Mgr. Dagmar Bohdalová (2.000,- Kč).
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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.: 380 713 042
E-mail: cpdm@icmck.cz
Web: http://www.cpdm.cz
Ředitel CPDM, o.p.s. Český Krumlov: Mgr. Vlastimil Kopeček
Předsedkyně správní rady: JUDr. Adéla Kamenská
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.cpdm.cz
Vedoucí pracoviště: Iva Sonnbergerová
Projektové pracoviště Streetwork Český Krumlov
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.kcentrum.cpdm.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.bouda.cpdm.cz
Vedoucí pracoviště: Ladislav Michalík (mobil: 736 634 127)
Mládežnické internetové Rádio ICM Český Krumlov
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 pracoviště Mgr.Jiří Muk
Hudební studio mladých Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, Nové Dobrkovice 26
Tel. 380 713 042, Fax: 380 712 427
E-mail: b.pingitzer@gmail.com
Web: http://www.cpdm.cz
Vedoucí pracoviště Bedřich Pingitzer st.
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