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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 2009 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
Šalamounová, 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 2009 následující:
Jindřiška Smolíková, předsedkyně dozorčí rady, Zdeňka Kösslová, členka dozorčí
rady, Mgr. Bohumil Florián, člen dozorčí rady, Mgr. Jaroslava Löblová, členka
dozorčí rady, Mgr. Jan Tůma, člen dozorčí rady.
Zápis výše uvedeného složení SR a DR do obchodního rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích nebyl v roce 2009 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 Sukdoláková, 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, (do srpna 2009 DPČ,
od září 2009 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)
Pavel Buczek, organizační pracovník NZDM Bouda (DPČ do června 2009)
Michal Tejmar, organizační pracovník NZDM Bouda (DPČ od září 2009)
Externí spolupracovníci v dílčích projektech
Mgr. Lucie Kozáková, Petr Fidrich, Daniel Turnhöfer, Bedřich Pingitzer st., Mgr. Pavla
Kopečková, Mgr. Jaroslav Král, Zdeňka Kösslová, Jiří Faltus, Anna Frnochová,
Barbora Blechová, David Benč, Jan Marek, Jaroslav Pavlů, Pavel Výborný, Václav
Fencl, František Ziegelbauer, Stanislav Löbl a další
Dobrovolní spolupracovníci
Petr Prokeš, Veronika Prokopcová, Václav Kupilík, Jaroslav Vomáčka, Jiří Veselý,
Ondřej Novák, Luboš Sýkora, Bedřich Pingitzer ml., David Vaňásek, Vladimír Kössl,
Jan Kubík, Jan Smola, Josef Čarný, Josef Šikuta, Martin Böhm, Cyril Bohdal, Viktor
Bohdal, Roman Petioký, Jiří Kánic a další

Studenti VŠ a SŠ na praxích
Motzlová Tereza (SOZŠ Český Krumlov), Lucie Havelková (SOZŠ Český Krumlov)
Lenka Bártová (TF JČU), Eva Neumannová (VOŠ Prachatice)
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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. Podrobné informace o financování a jeho výsledcích
jsou uvedeny ve finanční zprávě.
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CPDM, o.p.s. Český Krumlov – struktura pracovišť a projektů
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Programové aktivity CPDM, o.p.s. Český Krumlov
v roce 2009
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 2009.

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 2009 určeny cílovým
skupinám především z regionů Český Krumlov a Kaplice a částečně z regionu
Prachatice. Některé realizované informační aktivity a projekty měly v roce 2009
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) členem AICM ČR – 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.

ICM Český Krumlov
Logo ICM Český Krumlov

ICM Český Krumlov – zakládající člen AICM ČR
(1999) - logo AICM ČR

Hlavní obsah činnosti ICM Český Krumlov v roce 2009
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.
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Informační oblasti
ICM shromažďuje, ověřuje, kompiluje, vydává a prezentuje 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.
Poradenství
K vybraným informačním oblastem poskytuje ICM také základní poradenství. Toto se
v roce 2009 dotýkalo především 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).
Doplňkové služby
ICM Český Krumlov v rámci informačního a poradenského servisu nabízelo také řadu
doplňkových služeb: veřejný přístup na internet, černobílé kopírování, laminování,
kroužkovou vazbu, černobílý a barevný tisk, skenování, faxování, zapůjčování knih,
publikací a vzdělávacích CD a DVD. Součástí doplňkových služeb pak byly také
exkurze žáků a studentů do ICM a další informační a vzdělávací aktivity pro děti a
mládež.
V rámci doplňkových služeb poskytuje ICM také informace z evropské informační sítě
pro mládež EURODESK.
K doplňkovým službám pak patří také 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.
Informační a vzdělávací projekty a další akce ICM v roce 2009
Projekt „Evropa na vlastní kůži“
Aktivity projektu „Evropa na vlastní kůži“ byly klíčovými programy ICM Český Krumlov
v prvním pololetí roku 2009. Projekt byl zaměřen na oblast podpory evropanství a
podporu českého předsednictví v Radě Evropské unie. Projekt byl realizován jako
součást kampaně MŠMT ČR „Evropa mladýma očima“ a s podporou AICM ČR.
V rámci projektu „Evropa na vlastní kůži“, který byl aktivně realizován v období od
února do června 2009, byly uskutečněny následující aktivity:
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Kampaň MŠMT ČR Evropa mladýma očima 20069
Logo kampaně

Projekt „Evropa na vlastní kůži“ 2009
Titulní strana informační skládačky

Festival evropského filmu
Festival se uskutečnil ve dnech 7. až 10. dubna 2009 v NZDM Bouda a byly
prezentovány následujících evropské filmy: Trio z Belleville, Putování tučňáků, Slepé
lásky, Ztracená dovolená a Bye bye Shanghai.
V Kině J a K v Českém Krumlově pak byl 24. dubna 2009 promítnut pro studenty film
z francouzské produkce Mezi zdmi, který byl v roce 2008 oceněn „Zlatou palmou“ na
mezinárodním filmovém festivalu v Cannes.
Filmy tohoto minifestivalu shlédlo přes 300 diváků z řad studentů a žáků škol
z Českého Krumlova a spádového okolí.
Diskusní seminář „Evropská integrace a evropské institucionální snahy“
Na 14. dubna 2009 jsme připravili v Jezuitském sále hotelu Růže diskusní seminář
s
europoslankyní paní Janou Hybáškovou a bývalým náčelníkem GŠ AČR
generálem Jiřím Šedivým, který byl zaměřen na téma vývoje evropské integrace a
na problematiku Lisabonské smlouvy. Tohoto setkání se zúčastnilo 40 studentů a
pedagogů.

Diskusní seminář na téma Evropská integrace a
evropské institucionální snahy
Jana Hybášková a Jiří Šedivý

Diskusní seminář na téma Evropská integrace a
evropské institucionální snahy
Pohled do Jezuitského sálu hotelu Růže
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Výstava fotografií „Jak se žije v Palestině“ s besedami
Na období od 15. dubna do 15. května 2009 jsme připravili ve vstupní hale
Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici výstavu fotografií s názvem „Jak se
žije v Palestině“. Autorkou fotografií byla Miluše Tůmová, která strávila v Palestině
rok na evropské dobrovolné službě. Autorka na fotografiích zachytila běžný život
Palestinců v tomto velmi neklidném a konfliktním regionu.
V rámci podpory informovanosti o této výstavě a o tomto tématu jsme připravili
v regionu Českokrumlovska dvě besedy s autorkou fotografií:
12. května 2009 na Obchodní akademii a Gymnáziu v Kaplici, kde pro studenty byla
přichystána beseda s promítáním fotografií a barvitým vyprávěním o této zemi, jejích
tradicích a zvycích i nelehkém životě v Palestině. Stejně pojatá beseda se pak
uskutečnila téhož dne večer v prostorách NZDM Bouda. Tato beseda byla určena pro
širokou veřejnost z Českého Krumlova.
Počet návštěvníků výstavy „Jak se žije v Palestině“ nelze odhadnout, ale dle zápisů
do návštěvní knihy se výstava velice líbila a měla pozitivní ohlas.
Obou besed se zúčastnilo přes 60 studentů a účastníků z veřejnosti.

Výstava fotografií „Jak se žije v Palestině“
Autorka Miluše Tůmová ne semináři v Kaplici

Výstava fotografií „Jak se žije v Palestině“
Plakát výstavy v Českém Krumlově

Evropský informační stánek na akci Kouzelný Krumlov
30. dubna se uskutečnila již tradiční celoměstská akce v Pivovarských zahradách
v Českém Krumlově „Kouzelný Krumlov“. Zde Informační centrum pro mládež Český
Krumlov přichystalo v rámci aktivit projektu „Evropa na vlastní kůži“ pro děti, mládež
a jejich rodiče od 15:00 do 18:00 hodin stánek zaměřený na informace o Evropě a
EU programech pro mládež. Pro menší děti byly připraveny soutěže, např. švédský
hokejista či skládání lodiček s vlajkami států Evropské unie.
Vzhledem k teplému jarnímu počasí byla účast na této akci velká a o informační
stánek byl z řad příchozích poměrně velký zájem.
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Evropský info stánek na Kouzelném Krumlově
Skládání evropských lodiček

Evropský info stánek na Kouzelném Krumlově
Hokej proti Švédsku

Týden Evropy v ICM Český Krumlov
Dalším programem projektu „Evropa na vlastní kůži“ byl „Týden Evropy“, který se
uskutečnil v období od 4. do 7. května 2009. Programové součásti tohoto týdne byly
následující:
-4. května od 18:00 hodin byl odvysílán v internetovém mládežnickém Rádiu ICM
živý komponovaný pořad zaměřený na informace o programech EU pro mládež a
studenty
-6. května 2009 byla v NZDM Bouda zahájena informační výstava o mezinárodních a
evropských projektech, které realizovalo CPDM, o.p.s. Český Krumlov v období let
1998 – 2008 pod názvem „Evropské projekty mládeže“. Výstava byla instalována do
začátku června.
-celý týden probíhala na webových stránkách www.icmck.cz a na internetovém
studentském Rádiu ICM „Internetová a rádiová vědomostní soutěž“ k tématice EU a
českého předsednictví o věcné ceny.
-v průběhu celého týdne byl přístup na internet v ICM Český Krumlov zdarma
Seminář na téma studium v zemích Evropské unie
Tento informační seminář byl uspořádán ve spolupráci ICM Český Krumlov a ICM
České Budějovice O lektorování se podělili Bc.Michal Rolník, institucionální
koordinátor programu Erasmus na Universitě Pardubice a Mgr. Pavla Kopečková,
účastnice ročních stáží v rámci programů Erasmus a Comenius ve Francii a
Portugalsku. Seminář se uskutečnil 17. června 2009 od 17:00 hodin na
vysokoškolské koleji Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Seminář byl určen studentům vysokých škol a vyšších odborných škol. Významná
část semináře byla věnována možnostem studia v zahraničí v rámci výměnného
programu Erasmus a dále byly zmíněny další programy, které podporují studium
v zahraničí. Tohoto informačního semináře se zúčastnilo 28 studentů.
Švédsko a pobaltské státy českýma očima – beseda s promítáním
Beseda se uskutečnila 24. června 2009 od 19:00 hodin v prostorách NZDM Bouda
Český Krumlov. Pro zájemce bylo ze strany Mgr. Vlastimila Kopečka připraveno
čerstvé a velmi zajímavé povídání o Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Finsku a Švédsku s
promítáním fotografií a ochutnávkou piva. Besedy se zúčastnilo 20 zájemců.
Informační semináře pro SŠ a ZŠ
V rámci projektu ICM tomto období uskutečnilo ICM Český Krumlov ještě další 4
semináře na ZŠ a SŠ v regionu Český Krumlov. Žáci a studenti získali informace o
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evropských příležitostech pro mládež a studenty se zaměřením na: vzdělávací
možnosti, EVS, cestování, evropské výměny. Celkem se těchto seminářů zúčastnilo
cca 100 studentů, žáků a pedagogů.
Informovanost veřejnosti o projektu Evropa na vlastní kůži a jeho propagace
Prostřednictvím krumlovského zpravodaje, webových stránek a Kulturního kalendáře
jsme informovali širokou veřejnost o tom, co pro ně v rámci projektu Evropa na
vlastní kůži a podpory Českého předsednictví v Radě Evropské unie přichystalo naše
Informační centrum pro mládež v Českém Krumlově.
Dále jsme širokou veřejnost o tomto projektu informovali studentským internetovým
Rádiem ICM (projektové pracoviště CPDM, o.p.s.), prostřednictvím webových
stránek ICM a rozesílkou informačních materiálů na ZŠ a SŠ v regionu Český
Krumlov.
Distribuovali jsme letáčky s informacemi o projektu a k většině akcí jsme měli
vylepené plakáty na českokrumlovských výletových plochách.
Návštěva slovinského velvyslance v CPDM Český Krumlov
Do období programu projektu „Evropa na vlastní kůži“, termínově a velmi vhodně i
tématicky, zapadla návštěva velvyslance Slovinské republiky pana France Buta, který
4. června 2009, spolu s II. tajemnicí slovinského velvyslanectví paní Natalií Al
Mansour, navštívil CPDM, o.p.s. Český Krumlov a v neformální atmosféře si prohlédl
také město Český Krumlov.
Pan velvyslanec se seznámil jednak se základními činnostmi pracovišť a projektů
CPDM, o.p.s. a dále byla probírány možnosti spolupráce CPDM s obdobnými
organizacemi ve Slovinsku a také možnosti spolupráce v oblasti informovanosti
české veřejnosti o Slovinsku.

Velvyslanec Slovinské republiky pan Franz But na
návštěvě v CPDM Český Krumlov

Velvyslanec Slovinské republiky pan Franz But na
návštěvě v CPDM Český Krumlov

Projekt „Příběh města Český Krumlov v roce 2099 aneb Budoucnost očima
dětí“
V roce 2009 uplynulo 700 let od první zmínky o Českém Krumlově jako městě. Při příležitosti
tohoto velmi významného výročí byl v lednu 2009 vyhlášen městem Český Krumlov a
CPDM, o.p.s. Český Krumlov celoměstský projekt „Příběh města Český Krumlov v roce
2099“ aneb Budoucnost očima dětí“. Cílem projektu bylo zapojit děti a mládež, žáky a
studenty z Českého Krumlova do místního „komunitárního“ projektu a aktivizovat jejich
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představivost, fantazii a kreativitu k vytvoření individuálních i skupinových výstupů (děl),
v nichž by se odrážela jejich představa o podobě města Český Krumlov za 100 let…

Příběh města Český Krumlov v roce 2009
Logo oslav 700 let

Příběh města Český Krumlov v roce 2009
Logo města Český Krumlov – hlavního
vyhlašovatele projektu

Do tohoto projektu se hravou a kreativní formou zapojily Základní školy Kaplická,
T.G.Masaryka, Linecká, Plešivec, Za Nádražím, Gymnázium Český Krumlov Dům dětí a
mládeže Český Krumlov a některé další podporující a podpůrné instituce. Tento projekt
navazoval na velmi úspěšný první projekt celoměstského charakteru pro děti a mládež v
Českém Krumlově, kterým byl projekt „Průvodce mým městem“ v roce 2007.
Za CPDM, o.p.s. Český Krumlov mělo projekt na starosti projektové pracoviště ICM a plnilo
především roli koordinátora projektu. Dále mělo ICM na starosti (spolu s NZDM Bouda) také
dokumentaci projektu, centrální výstavu z výsledků projektu, dokumentační výstupy a také
částečné zajištění finančních prostředků pro realizaci projektu.
Projekt se skládal z následujících etap: části motivační (kterou byla především exkurse
účastníků projektu do Ars Electronica Center – muzea budoucnosti v rakouském Linci,
březen 2009), části vlastní tvorby děl a výstupů (únor až červen 2009), částí prezentačních
(z nichž první probíhala v posledním týdnu června 2009 na jednotlivých školách a druhou
prezentační částí byla „centrální“ výstava z projektu, která byla instalována pro veřejnost ve
vstupní hale Městského úřadu v Kaplické ulici v období od 8. října do 27. listopadu 2009.
Vernisáž výstavy uskutečnila 8. října 2010. Součástí výstavy z projektu „Příběh města…“
byla výstava z CPDM projektu evropské multilaterální výměny mládeže „Lidé a světové
dědictví Unesco“ (2008).
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Příběh města Český Krumlov v roce 2099
Plakát výstavy (říjen 2009)

Příběh města Český Krumlov v roce 2099
Práce na keramickém modelu města v ZŠ
Plešivec (březen 2009)

Příběh města Český Krumlov v roce 2099
Prezentace projektů na školách (červen 2009)

Příběh města Český Krumlov v roce 2099
Prezentace projektů na školách (červen 2009)

Příběh města Český Krumlov v roce 2099
Na výstavě z projektu (říjen 2009)

Příběh města Český Krumlov v roce 2099
Na výstavě z projektu (říjen 2009)
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Projektu se zúčastnilo zhruba 180 dětí a mládeže aktivně – tvůrci děl a výstupů. Přímých
účastníků prezentačních programů v červnu, říjnu a listopadu z řad veřejnosti a dalších (do
projektu přímo nezapojených) dětí a mládeže bylo zhruba 1.200.

Projekt „Katalog volného času v Jihočeském kraji“
Příprava, zpracování a vydání „katalogu volného času v Jihočeském kraji“ bylo
dalším krokem společných dlouhodobějších záměrů jihočeských Informačních center
pro mládež (ICM Tábor, ICM České Budějovice, ICM Český Krumlov).
Tento katalog, jehož koordinátorem a hlavním garantem projektu bylo ICM Tábor,
přímo navazoval na předchozí společný jihočeský projekt „Katalogu levného
ubytování v Jihočeském kraji“ z roku 2007, jehož koordinátorem naopak bylo
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. – projektové pracoviště ICM Český
Krumlov.
Produktem „katalogu levného ubytování“ jihočeská ICM vstoupila na pole poměrně
obsazené i jinými subjekty minimálně informujícími o ubytovacích příležitostech.
Nakonec se ukázalo, že ani tady jsme zbytečnou práci nevynaložili. Naopak. Katalog
levného ubytování, realizovaný v tištěné podobě byl velice rychle rozebrán.
Katalog volného času v Jihočeském kraji na více než 200 stránkách elektronické
publikace v trojjazyčné jazykové mutaci poskytuje základní informace o Jihočeském
kraji, informace o volnočasových příležitostech jsou řazeny po jednotlivých regionech
a ve 47 „šuplíčkách" nabízejí informace o celoročních možnostech aktivního využití
volného času. V katalogu samozřejmě nechybějí ani informace týkající se pomoci v
krizových situacích, dopravy apod.

Katalog volného času v Jihočeském kraji
Titulní strana katalogu

Katalog volného času v Jihočeském kraji
Titulní strana katalogu - část Českokrumlovsko

Projekt „E-katalogy“
Projektové pracoviště ICM Český Krumlov se v období od dubna do září 2009
zapojilo do národního projektu MŠMT a NIDM MŠMT „Klíče pro život“, kdy v rámci
podoblasti „podpora informačního systému pro mládež“ zpracovávalo komplexní
informace z regionu Českokrumlovska v oblastech cestování, občan a společnost,
poradenství, práce, sociálně patologické jevy, volný čas, vzdělávání a dalších. Tyto
informace budou využity pro republikový elektronický katalog informací pro mládež.
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Semínář „Rasismus, extremismus a xenofobie“
Tento neformálně vzdělávací celodenní seminář byl určen pro pedagogy a výchovné
pracovníky s mládeží. Uskutečnil se 19. listopadu 2009 pod vedením PhDr. Jana
Polívky vedoucího katedry psychologie TF JU v Českých Budějovicích. Setkání se
celkem zúčastnilo jedenáct pedagogů a dalších výchovných pracovníků ze škol
z Českého Krumlova a spádového okolí.
Smyslem tohoto setkání bylo napomoci větší informovanosti pedagogů v oblasti
rozpoznávání, předcházení a korigování rasismu, extremismu a xenofobie na
školách.
Účastníkům setkání byl také dán prostor pro výměnu zkušeností a řešení konkrétních
případů se kterými se setkali ve své praxi.
Seminář byl součástí širšího projektu „Jak na to?“ zaměřeného na oblast prvence
kriminality, který CPDM, o.p.s. Český Krumlov uskutečňovalo v období měsíců září
až prosinec 2009.

Projekt prevence kriminality „Jak na to?“

Projekt prevence kriminality „Jak na to?“

Seminář „Rasismus, extremismus a xenofobie“

Seminář „Rasismus, extremismus a
xenofobie“

Prezentace a výstavy
ICM Český Krumlov se již tradičně aktivně spolupodílelo na realizaci výstavních
expozic ICM ČR (AICM ČR) na veletrzích Vzdělání a řemeslo v Českých
Budějovicích (září 2009) a EDUCA 2009 v Liberci (říjen 2009).

Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích
Informační stánek ICM v ČR

EDUCA Liberec 2009
Informační stánek ICM v ČR
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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 jiných projektech CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Byly to například projekty:
V Boudě proti nudě, výtvarné projekty pro děti a mládež, festival Cihelna - Vystupovat
a některé další.
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.
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.
Rozsah provozu ICM, poskytnuté informace a služby v roce 2009
Týdenní otevírací doba v období 1.1. 2009 - 31.12. 2009 byla 40 hodin. V ICM byl k
dispozici pro veřejnost vždy alespoň 1 informační pracovník.
Statistika uživatelů informačních a poradenských služeb a dalších aktivit ICM
(období od 1.1. 2009 do 31.12. 2009)
Počty uživatelů a účastníků aktivit ICM v roce 2009
Počty poskytnutých informací a poradenství v ICM
Fyzicky (osobně) poskytnuté informace a poradenství v ICM
Informace poskytnuté prostřednictvím webu www.icmck.cz (unikátní přístupy)
Informace poskytnuté mailem a telefonem
Informační projekt "Evropa na vlastní kůži"
Festival evropského filmu
Diskusní seminář "Evropská integrace a evropské institucionální snahy"
Semináře k výstavě "Jak se žije v Palestině"
Výstava fotografií "Jak se žije v Palestině" (odhad návštěvnosti)
Evropský infostánek - Kouzelný Krumlov (odhad aktivní návštěvnosti stánku)
Týden Evropy v ICM Český Krumlov
Seminář na téma "Studium v zemích Evropské unie"
Švédsko a pobaltské státy českýma očima - beseda s promítáním
Návštěva slovinského velvyslance v CPDM Český Krumlov
Projekt "Příběh města Český Krumlov v roce 2099"
Seminář "Rasismus, extremismus a xenofobie"
Informační semináře pro SŠ a ZŠ
Prezentace a výstavy
Vzdělání a řemeslo České Budějovice (odhad aktivní návštěvnosti stánku)
EDUCA 2009 Liberec (odhad aktivní návštěvnosti stánku)
Katalog "Volný čas v Jihočeském kraji" (počet distribuovaných katalogů)
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447
42244
1088
300
40
60
500
200
150
28
20
8
1380
11
100
1500
1700
2000

Poznámka
Do výše uvedené statistiky nejsou zahrnuty:
• informace zasílané prostřednictvím vlastního elektronického informačního
bulletinu CPDM, o.p.s. Český Krumlov
• informace vysílané mládežnickým internetovým „Rádiem ICM“ (samostatný speciální
mládežnický projekt internetového rádia)

Podpora ICM Český Krumlov v roce 2009
Celoroční činnost a aktivity projektového pracoviště ICM Český Krumlov byly v roce
2009 finančně podpořeny ze strany města Český Krumlov, Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, Jihočeského kraje, AICM ČR a vlastními výnosy
z poskytování doplňkových služeb.
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II.Projektové pracoviště Nízkoprahové volnočasové
zařízení pro děti a mládež (NZDM Bouda)
Základní informace o pracovišti
Zaměření činnosti NZDM Bouda
Základem činnosti NZDM Bouda je poskytování nízkoprahových služeb pro děti a
mládež a podpora aktivního využívání volného času dětí a mládeže na
Českokrumlovsku.
NZDM Bouda poskytuje od roku 2001 neorganizované mládeži a dětem zázemí pro
neformální setkávání a vlastní hudební, divadelní, pohybovou, výtvarnou a další jinou
aktivní tvorbu. Zároveň toto zřízení poskytuje ambulantní i terénní formou služby
vyplývající ze zákona o sociálních službách a realizuje výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkovává dětem a mládeži kontakt se společenským
prostředím, pomáhá dětem a mládeži v uplatňování jejich oprávněných práv a hájení
jejich zájmů, včetně pomoci při obstarávání osobních záležitostí a částečně poskytuje
základní sociálně terapeutické činnosti a prvotní intervenci a pomoc v krizi.

NZDM Bouda
Logo

NZDM Bouda
Pohled na zařízení ze zahrady na Špičáku

Základní činnosti pracoviště NZDM Bouda směřují ke zkvalitnění života cílových
skupin ve věkové kategorii děti a mládež formou pomoci a poradenství při
překonávání překážek a problémů života cílových skupin a prostřednictvím vytváření,
a poskytování vhodných podmínek, možností a nabídek pro společensky pozitivní
trávení volného času s cílem iniciovat a měnit nevhodný životní styl uživatelů služeb
klubu a v této souvislosti omezovat společensko-patogenní chování jednotlivců a
skupin mládeže.
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Cílové skupiny
Cílovými skupinami projektu NZDM Bouda jsou především neorganizovaná mládež
ve středoškolském věku a děti ve věku posledních ročníků základních škol a děti a
mládež z rizikového sociálního prostředí. Celkově věkově jsou cílovými skupinami
děti do 15-ti let a mládež od 15-ti do 26-ti let.
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 35 m2.
c)pro programové činnosti klubu jsou využívány také venkovní prostory zahrady v
areálu Špičák 114 a při některých dílčích jednorázových aktivitách také prostory
dalších subjektů mimo sídlo CPDM, o.p.s.

NZDM Bouda
Interiér horní části klubu

NZDM Bouda
Interiér dolní (otevřené) části klubu

Programové aktivity klubu v roce 2009
Naplňování cílů projektu v roce 2009
V roce 2009 v NZDM Bouda Český Krumlov docházelo prostřednictvím
poskytovaných služeb k naplňování cílů projektu takto:
a)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).
b)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.

20

c)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.
d)podařilo se realizovat konkrétní pomoc a poradenství v krizových situacích
jednotlivců a další zprostředkování odbornější pomoci v případech, které klub nemohl
vyřešit.
V roce 2009 se tak podařilo 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.

NZDM Bouda
Zkouška jedné z hudebních kapel

NZDM Bouda
„Hiphopeři“

Pravidelná otevřená činnost NZDM BOUDA
1.V roce 2009 se nám i nadále dařilo rozvíjet první otevřené klubové nízkoprahové
zařízení pro volný čas dětí a mládeže tohoto typu v regionu Český Krumlov
2.Byl vytvořen prostor pro zpravidelnění založených zájmových činností z vlastního
zájmu účastníků (momentálně je klub Bouda v pravidelných aktivitách zcela zaplněn).
Podstatným momentem je skutečnost, že prostřednictvím klubu a klubových činností
se podařilo vzbudit zájem o alternativní naplňování volného času u přibližně 100
mladých lidí týdně a vytvořit jim základní podmínky pro realizaci a rozvoj pozitivních
zájmů. I nadále se nám daří podchycovat zájem mladé „sprejerské“ scény. Nové je
to, že se nám současně také podařilo podchycovat mladé „hip-hopery“ a jejich
„subkulturu“.
3.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 (m.j. prostřednictvím
nepravidelných projektů - Cihelna Vystupovat, festival Červenání, cykly výtvarných
projektů Sochy a děti, Výtvarný podzim v Boudě, volnočasovými a aktivizačními cykly
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projektu V Boudě proti nudě atd.). V roce 2010 i nadále počítáme 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, S.D.M. - České Budějovice, městem Český Krumlov a dalšími), které
se svými možnostmi podílely na podpoře i využívání našeho 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 i prvotní pomocí v krizi, tak i
zprostředkováním kontaktu na potřebného odborníka, který jim může více odborně
pomoci (např. Streetwork, SVP Spirála, odborná pracoviště OS ICOS, psycholog,
psychiatr ad.).
7.V roce 2009 jsme uspořádali 40 nepravidelných akcí a poskytli prostor pro 12
nepravidelných akcí, kterých se celkem zúčastnilo přibližně 4000 mladých lidí. V
porovnání s rokem minulým jsme zaznamenali vyšší nárůst v návštěvnosti (cca o 500
návštěv více).
8.V roce 2009 jsme úspěšně pokračovali v nově zavedené terénní sociální službě,
kterou NZDM Bouda poskytuje přímo v místech bydliště klientů, a která spočívá
v pravidelných návštěvách ve vytipovaných lokalitách města. Zpravidla se jedná o
lokality sídlišť Mír a 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 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“ umístěné přímo v NZDM Bouda
(filmové studio), která slouží mladým začínajícím filmařům. Filmová laboratoř
disponuje: výkonným počítačem, který obsahuje kvalitní grafickou kartu, dále
softwarem pro tvorbu a střih filmového záznamu, kvalitní videokamerou a mobilním
světlem. Do budoucna plánujeme vybavení dle potřeb ještě dále rozšiřovat.
11. Díky seminářům, které byly pořádány ve spolupráci s projektovým pracovištěm
CPDM, o.p.s. (především 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).
Otevřený klub v Boudě
Pro potřeby otevřené a volné činnosti klubu BOUDA byl v roce 2005 zprovozněn
druhý programový prostor, který je určen pro zcela neformální setkávání volně
příchozích mladých lidí a pro sociální poradenství a kontakt. V roce 2009 jsme v
otevřeném klubu zaznamenali 17 případů poradenství v krizi. Celý prostor se podařilo
v průběhu roku 2006 - 2009 vybavit potřebným nábytkem, materiálem a herními a
dalšími prostředky (barový pult, nábytek pro odpočinkové posezení, knihovna, PC s
internetem, stolní fotbal ad.).
Kromě pravidelného využívání mládežníky v otevíracích časech, je tento prostor
používán také jako odpočinkové zázemí pro návštěvníky nepravidelných aktivit klubu
a pro pracovní jednání s partnery. Otevřený klub v Boudě týdně navštíví průměrně 30
mladých lidí, kromě akcí jako turnaje ve stolním fotbálku, kdy je návštěvnost
podstatně vyšší.

22

Nepravidelné a jednorázové programové aktivity NZDM Bouda
V rámci činnosti klubu BOUDA byla uskutečněna řada nepravidelných aktivit mládeže
a dětí. Většinu aktivit připravují sami mládežníci a účastníci. Kromě pravidelných
programových cyklů (Filmový klub „Jeden svět“, výstav a vernisáží mladých
výtvarníků, koncertů mladých kapel ad.) organizovalo CPDM, o.p.s. prostřednictvím
klubu „Bouda“ následující dílčí projekty.
Festival alternativní mládežnické kultury „CIHELNA VYSTUPOVAT 2009“
Ve dnech od 12. do 13. června 2009 v Chlumu u Křemže proběhl projekt „CIHELNA
VYSTUPOVAT 2009“ (v pořadí již čtvrtý ročník této akce). Tento projekt byl již
tradičně zaměřen na iniciování a uskutečnění setkání a přehlídky mladé nezávislé
kulturní scény z Českokrumlovska a dalších spádových regionů Jihočeského kraje
(Českobudějovicko, Prachaticko, Jindřichohradecko) v oblasti mladé hudby, divadla a
filmu.
Podařilo se nám tak postupně vytvořit tradici (původně zcela chybějící prostředí) pro
prezentaci mládežnických začínajících uměleckých souborů a umožnit širšímu
publiku přístup k méně známé hudbě, filmu, divadlu a tím rozšířit jejich obzory
v těchto zájmových oblastech.
Prostřednictvím realizace takového společného setkání se nám podařilo podněcovat
zájem mladých lidí o podobnou tvorbu svých vrstevníků, výměnu zkušeností a
neformální učení a výchovu. Dále se nám podařilo do určité míry zmapovat mladou
jihočeskou hudební, filmovou i divadelní scénu a nabídnout mladým uměleckým
souborům i jednotlivcům další možnost pro rozvoj a spolupráci.
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.
Samotní autoři myšlenky takového projektu byli přímo mládežníci, kteří se podíleli již
na realizaci předešlých tří ročníků festivalu. Organizační podporu této mladé iniciativy
převzalo CPDM, o.p.s. Český Krumlov, které je prostřednictvím svého pracoviště „Nízkoprahový klub pro mládež BOUDA“- garantem projektu. Svým posláním NZDM
Bouda poskytuje jednak prostory pro mladé začínající umělecké soubory, a dále také
i možnost veřejně vystupovat před publikem. Multikulturní festival Cihelna Vystupovat 2009 je tím důkazem. Můžeme zde například uvést hudební soubory,
které v NZDM Bouda doposud zkouší, či zkoušely - jedná se o kapely: Pub Animals,
Shit – Shot, Sandwitcch a Kyanid ad., které měly také na festivalu možnost veřejně
vystoupit.
Součástí programu festivalu Cihelna – Vystupovat 2009 byla vystoupení celkem 16-ti
mládežnických hudebních skupin z jihočeského regionu. Konkrétně se jednalo o
kapely: DfR -České Budějovice; Drain - České Budějovice; El Tenéré -Český
Krumlov; h.USA - České Budějovice; Kyanid- Český Krumlov; LUS3 - České
Budějovice; Paranoid - České Budějovice; Piknik - České Budějovice; Pub Animals České Budějovice; Ramones Revival - České Budějovice; Running Sushi – Praha;
Sandwitch - Český Krumlov; The Pooh - České Budějovice; Wade - České
Budějovice; Velký ZUŠ Band - České Budějovice; Shit-Shot – Český Krumlov.
Festivalu se za dva dny konání zúčastnilo 350 mladých lidí-diváků ze širokého okolí.
Specifikem roku 2009 bylo také první vystoupení hip-hopového souboru „ShitShot“, který se zde poprvé uvedl před veřejností. Oproti předchozím festivalům
Cihelna-Vystupovat jsme tímto zaznamenali žánrovější posun směrem k hip-hopu.
To hodnotíme jako pozitivní obohacení vývoje festivalu.
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Na tomto festivalu dále také proběhla projekce filmů studentů Soukromé filmové
školy z Písku, která probíhala zpravidla na začátcích, v přestávkách mezi hudební
produkcí a na závěr hudební produkce. Celkem bylo prezentováno pět filmových
projektů. Rádi můžeme konstatovat, že stejně jako v minulých letech se i letošní
filmová díla setkala s velkým ohlasem.
Dále byl vytvořen filmový dokument mapující průběh a realizaci celého projektu
Cihelna Vystupovat 2009. Věříme a dále počítáme s tím, že tento dokument bude
promítán na dalších ročnících tohoto festivalu a na dalších akcích pořádaných
CPDM o.p.s.
Celkově tento projekt považujeme, vzhledem k ohlasu, za zdařilý a věříme, že i v
příštích letech v něm budeme zdárně pokračovat. Festival - Cihelna Vystupovat - se
stává tradicí, ve které, dle zájmu ze strany mladých lidí, má význam pokračovat.

Festival Cihelna-Vystupovat 2009

Festival Cihelna-Vystupovat 2009

Festival Červenání
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).
Konkrétním předmětem realizace prvního ročníku multikulturního festivalu
„Červenání“ bylo setkání významných i začínajících mladých hudebníku (zkoušející
v NZDM Bouda) a divadelníku v prostředí Psychiatrické léčebny Červený Dvůr.
Celkem se na „Červenání“ představilo osm hudebních skupin a jedna literárně
divadelní skupina. Konkrétně se jednalo o skupiny: Satisfucktion, Bratři Karamazovi,
Prohrála v kartách, El tenere, Pub animals, Barevný nátěr, Sandwitch, Wade a
literárně divadelní soubor Skupina 22.
Významným počinem bylo aktivní zapojení pacientů, jak do organizačních záležitostí,
tak i jako „návštěvníků“ festivalu 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.
Celkově se této akce zúčastnilo 200 lidí.
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Výtvarné, volnočasové a aktivizační projekty „Sochy a děti“, „Sprejem bez
problémů“, „V Boudě proti nudě“ a „Výtvarný podzim v Boudě“
Předmětem těchto částí projektu bylo přiblížit dětem a mládeži výtvarnou, uměleckou
práci a motivovat tak účastníky k vytváření pozitivního vztahu k aktivnímu umění –
budoucí vlastní tvorbě - jako jedné z možností smysluplného a pozitivního trávení
volného času.
„Sochy a děti “

Ve dnech od 21. 9. do 25. 9. 2009 proběhl vždy od 9 hod do 15 hod v NZDM Bouda
již šestý ročník akce s názvem „Sochy a děti“. Při její příležitosti si děti mohly
vyzkoušet práci se dřevem (lipové fošny). Ve výtvarné činnosti jim pomáhal ak. soch.
Petr Fidrich.
Náměty pro tvorbu jsme nacházeli ve fasádních prvcích domů města Český Krumlov,
nebo v přírodních výjevech nebo si účastníci sami vymysleli svůj námět. Děti pomocí
dlát a paliček vytvářely různé reliéfy. Celkem se výtvarného projektu zúčastnilo
přibližně 400 dětí a mladých lidí z Českokrumlovska.

Výtvarný projekt „Sochy a děti“

Výtvarný projekt „Sochy a děti“
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„Sprejem bez problémů“

Projekt probíhal ve třech podzimních dnech (30. září do 2. října 2009) vždy od 14:00
do 18:00 hodin. Poslední den projektu proběhla doplňková projekce českého filmu
Gympl. Další část tohoto programu se uskutečnila ještě ve dvou prosincových dnech.
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.
Tato akce svojí povahou byla zaměřena na mladou krumlovskou sprejerskou scénu.
Mládežníci si mohli vyzkoušet pomocí sprejových barev „namalovat“ různé obrazy, či
loga. Byly jim poskytnuty kartonové desky, které byly připevněné na stojanech.
Podařilo se nám vytvořit prostředí pro prevenci sprejování na nevhodných veřejných
místech. Projektu se celkem zúčastnilo kolem 60-ti mládežníků.

Projekt Sprejem bez problémů

Projekt Sprejem bez problémů

„V Boudě proti nudě“

Tento projekt proběhl ve čtyřech termínech, a to o jarních, letních a podzimních
prázdninách. Pro příchozí děti a mládež tak byla v NZDM Bouda v daných termínech
přichystána široká škála možností z oblasti řemeslně výtvarné činnosti a sportovních
a jiných her. V NZDM Bouda bylo rozmístěno několik stanovišť s nabízenou aktivitou.
Příchozí děti a mládež se mohli svobodně rozhodnout, kterou se chtěli zabývat.
V těchto aktivitách jim pomáhali pracovníci CPDM a naši dobrovolníci.
Skladbu aktivit projektu po formální stránce jsme volili jako velmi rozmanitou a živou,
přístupnou co největšímu počtu dětí a mládeže, aby si „každý“ dle svého zájmu mohl
vybrat a aktivně se zúčastnit.
O jarních prázdninách akce probíhala od 16. do 20. února 2009. V těchto dnech
spočívala hlavní náplň aktivit ve výrobě ručního papíru, v tvorbě dlaždicové mozaiky,
v práci s keramikou, ve výrobě mýdla, výroba šperků z korálků.
O letních prázdninách akce probíhala ve dvou termínech, jednak na začátku
prázdnin - konkrétně od 7. do 10. července 2009 a dále na konci prázdnin ve dnech
od 24. do 28. srpna 2009. Z přichystaných aktivit se mohly děti seznámit s uměním
drobného řezbářství, s tvorbou šperků z korálků, kůží a pletením náramků. Dále pak
s výrobou stolních a velkoplošných her, které si pak mohly přímo v NZDM Bouda
společně zahrát. Dále si děti mohly zahrát nabízené hry: stolní fotbálek, kuželky,
petang a další stolní hry.
O podzimních prázdninách probíhala akce od 29. do 30. října 2009. V těchto dvou
dnech byla pro příchozí přichystaná široká škála možností a aktivit z oblasti řemeslně
výtvarné činnosti. Příchozí si tak mohli vyzkoušet malovat a barvit textilie, malbu na
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sklo, výrobu „slupovaček“, malbu na květináče ubrouskovou technikou, výroba
šperků z korálků.
Podle původního předpokladu se nám podařilo oslovit a přivést k účasti v těchto
výtvarných aktivitách na 200 dětí a mladých lidí. Za úspěch považujeme vzestupnou
tendenci návštěvnosti těchto výtvarných aktivit. Věříme, že udržíme tuto tradici
v následujících letech.

Projekt V Boudě proti nudě

Projekt V Boudě proti nudě

„Výtvarný podzim v Boudě“

Projekt probíhal od 19. října do 23. října 2009, od pondělí do pátku v uvedených
termínech pokaždé od 8:00 hod. do 16:00 hod. Projekt byl primárně zaměřen na děti
školních kolektivů. Vždy, po dvou hodinách se 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 20 tříd ze základních škol - ZŠ Plešivec, ZŠ
Linecká, ZŠ Za nádražím, ZŠ Kaplická, ZŠ T.G.Masaryka a ZŠ Větřní, ZŠ Chvalšiny.
Celkem se těchto aktivit zúčastnilo na 500 účastníků - dětí a mládeže
českokrumlovského regionu a dále 30 pedagogů z výše uvedených škol.
Za úspěch považujeme vzestupnou tendenci návštěvnosti u obou výtvarných
aktivit. Věříme, že udržíme tuto tradicii v následujících létech.
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Projekt Výtvarný podzim v Boudě
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Filmová a střihová tvorba v NZDM Bouda v roce 2009
Obecným záměrem celého projektu bylo rozšířit nabídku volnočasových aktivit v
NZDM Bouda, která by svou povahou iniciovala a aktivizovala děti a mládež k vlastní
seberealizaci a rozvoji ve filmové oblasti.
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.
Konkrétní náplní celého projektu byla tvorba vlastních filmových reportáží a
dokumentů. To znamenalo pořizovat filmový materiál, a dále jej zpracovat (střih,
timing…) ve filmovém studiu NZDM Bouda.
Mládežníci tak měli možnost si nejen vyzkoušet celou tuto činnost, ale dále se jí
postupně naučit, rozvíjet a plně ji zvládnout. To pro mládežníky znamenalo, naučit se
celou škálu aktivit souvisejících s filmem, počínaje prací se scénářem, zvukem,
světlem a závěrečným sestřiháním celého materiálu konče.
Odborné vedení celého filmového týmu bylo zajištěno pracovníky NZDM Bouda, kteří
absolvovali kurz práce s filmem a videokamerou pořádaný Českou národní
agenturou Mládež, a kteří veškerou tuto činnost lektorovali.
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; Filip Vorel - VŠ student, scénář, kamera; Pavel Buczek
- SŠ student, absolvent kurzu práce s filmem ČNA Praha, PC technik), kteří nám také
pomáhali s realizací tohoto projektu v NZDM Bouda.
Takto 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 tito noví filmoví umělci mohli ověřit své kvality (zpětná vazba od
diváků).
Filmové reportáže a dokumenty z akcí a projektů: Filmové reportáže a dokumenty
z akcí a projektů: Cihelna – Vystupovat 2009; Příběh města Český Krumlov v roce
2099; dokument z návštěvy muzea Tourismus a Ars Electronica Center v rakouském
městě Linz a další.
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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 a rozšířil jejich obzor v této atraktivní zájmové oblasti.
Celkem se tohoto projektu zúčastnilo na 20 nadšených mladých zažínajících 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.
Projekt evropské výměny mládeže „Creating Together“ v Polsku
CPDM, o.p.s. Český Krumlov (tentokrát pod gescí projektového pracoviště NZDFM
Bouda) pokračovalo i v roce 2009 v evropských výměnných projektech.
Tentokrát jsme nebyli hostitelskou organizací projektu, jak tomu bylo v případě
loňské šestistranné výměny mládeže „Lidé a světové dědictví UNESCO“ z roku 2008,
ale bylo tomu naopak: vyslali jsme skupinu českokrumlovských mládežníků na
mezinárodní projekt „Creating Together“ do Polska.
Hostitelskou organizací a hlavním organizátorem projektu byla polská mládežnická
asociace „Evropa - náš domov“, která získala pro tento projekt podporu z programu
Evropské unie „Mládež v akci“ od polské národní agentury tohoto EU programu pro
neformální výchovu a vzdělávání mladých lidí.

Projekt Creating Together
Česká účastnická skupina

Projekt Creating Together
Stavba „krumlovské zámecké věže“

Projektu „Creating Together“, který se uskuteční v termínu od 19. do 27. srpna 2009
v regionu města Gorzow Wlkp., se zúčastnily osmičlenné národní mládežnické
skupiny z Polska, Turecka, Německa, České republiky a Litvy.
Hlavní obsahovou linkou programu projektu bylo historické téma - poznávání a
srovnání charakteristických středověkých hradů a pevností v jednotlivých zemích,
včetně poznávání života a jeho vývoje od středověku až po současnost.
Toto hlavní „historické“ téma bylo prostředkem pro rozvíjení schopností spolupráce a
kooperace mladých lidí na společných aktivitách, pro chápání rozdílných kultur a
tradic jednotlivých zúčastěných zemí, interkulturní učení, rozvoj iniciativy, partnerství
a kreativity….
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Je příznačné pro evropské výměny mládeže, že v programu nechyběly velmi
oblíbené národní večery, při kterých se ostatní účastníci seznámí postupně se všemi
zúčastněnými zeměmi, jejich kulturou, tradicemi, reáliemi…. Nechyběla ani typická
národní jídla, muzika, tance atd.
Část programu byla také věnována volnočasovým, sportovním a kulturně
poznávacím aktivitám polského regionu Gorzow Wlkp.

Projekt Creating Together
Všichni účastníci projektu

Správa zahradního areálu Špičák 114
Personál NZDM Bouda měl v roce 2009 na starosti také základní údržbu zahrady
areálu Špičák 114. Tato činnost spočívala především v údržbě trávníku a dalších
navazujících ploch tak, aby prostor byl využitelný pro programové činnosti CPDM,
o.p.s. a dalších partnerů.

Přehled uskutečněných nepravidelných akcí klubu Bouda v roce
2009
Přehled nepravidelných akcí klubu Bouda - 2009
Soustředění hudební skupiny
Filmový klub „Jeden svět“
Turnaj ve stolním fotbálku
Beseda a promítání filmu - Streetwork
Prázdninový výtvarný projekt „V Boudě proti nudě“
Turnaj ve stolním fotbálku
Koncert hudebních skupin
Zájezd do Lince (dokumentace projektu Příběh
města)
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Datum

Počet
účastníků

16. – 18. ledna 2009
10. února 2009
16. února 2009
17. února 2009
16. – 20.února 2009
12. března 2009
19. března 2009

6
20
15
30
50
10
60

25. března 2009

2

Festival Evropského filmu
Soustředění hudebních skupin
Beseda a film na téma „Jak se žije v Palestíně“
Návštěva dětí z Lomnice nad Popelkou
Filmový klub „Jeden svět“
Výtvarný projekt „Sprejem bez problémů“
Filmový klub
Návštěva Slovinského velvyslance v NZDM Bouda
Seminář o CPDM – ZŠ Linecká
Multikulturní festival „Cihelna“
Natáčení dokumentu „Příběh města Český Krumlov“

7. – 10. března 2009
24. – 26. duben
29. dubna 2009
11. května 2009
19. dubna 2009
27.- 29. květen 2009
3. června 2009
4. června 2009
9. června 2009
12.–14.června 2009
22. – 26.června
6. – 10. července
Prázdninový Výtvarný projekt „V Boudě proti nudě“
2009
festival „Červenání“ v PL Červený Dvůr
18. července 2009
Prázdninový Výtvarný projekt „V Boudě proti nudě“
24. – 28. srpen 2009
Evropská výměna mládeže „Creating Together“ (PL)
19. – 27. 8.2009
Výtvarný projekt „Sochy a děti“
21. – 25. září 2009
30. září – 2. října
Výtvarný projekt „Sprejem bez problémů
2009
Výstava obrazů Jana Smoly a koncert
1. října 2009
Koncert hudebních skupin
8. října 2009
Filmový klub
13. října 2009
Výtvarný projekt „Výtvarný podzim v Boudě“
19. – 23. října 2009
Prázdninový výtvarný projekt
29. – 30.října
Koncert hudebních skupin
5. listopadu 2009
Filmový klub
10. listopadu 2009
Turnaj ve stolním fotbálku
11. listopadu 2009
Vystoupení divadelní Skupiny 22
11. listopadu 2009
Vernisáž a výstava výtvarní skupiny HHMMMATT
25. listopadu 2009
Šachový turnaj
3. prosince 2009
Filmový klub
8 prosince 2009
“Klub filmové historie“
10. prosince 2009
Prezentace činnosti NZDM Bouda- ZŠ Kaplická
16. prosince 2009
16.-17. prosince
Výtvarný projekt “Sprejem bez problému“
2009
Celkem uživatelů a účastníků nepravidelných aktivit

40
10
30
20
10
40
15
10
35
350
2
50
200
40
8
400
40
50
60
10
400
20
80
10
5
40
80
4
10
10
30
20
2322

Nepravidelné akce v NZDM Bouda pořádané
partnery
Seminář OS Spirála a Streetwork (závislosti)
Seminář OS Spirála (práce s třídním kolektivem)
Seminář OS Spirála a Streetwork ( práce s třídami)
Seminář ICOS
Seminář OS Spirála (práce s třídním kolektivem)
Seminář Streetwork a OS Spirála (drogová
problem.)
Seminář OS Spirála (práce s třídním kolektivem)
Seminář ICM (xenofobie a rasismus)
Mateřské centrum „Míša“
Seminář Streetwork (uprchlíci)
Seminář Streetwork
Seminář OS Spirála (práce s třídním kolektivem)
Celkem účastníků aktivit partnerů
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13.února 2009
3. března 2009
31. března 2009
22.dubna 2009
28. dubna 2009

20
22
22
23
21

10. června 2009
27. října 2009
19. listopadu 2009
21. listopadu 2009
24. listopadu 2009
3. prosince 2009
22.prosince 2009

24
24
12
17
8
21
21
235

Financování projektového pracoviště
Fungování projektového pracoviště NZDM Bouda je od svého počátku postaveno na
vícezdrojovém financování. V roce 2009 se na financování aktivit NZDM Bouda
podíleli: město Český Krumlov, Jihočeský kraj, MPSV ČR, MŠMT ČR a CPDM o.p.s.
Český Krumlov, sponzoři a dárci.
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III.Projektové pracoviště STREETWORK
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“.

Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice
Aktivity realizované v rámci projektu, jejich obsah a vývoj
Projekt Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplici funguje pod tímto názvem
jako sociální služba od poloviny roku 2003. Pracoviště fungovalo od roku 1999 pod
původním názvem K-centrum. Cílem této sekundární a terciární služby je navazování
nových kontaktů, poskytování služeb Harm Reduction, šíření osvěty mezi
rekreačními uživateli drog a snaha o změnu v chování klientů směrem k méně
rizikovému užívání drog. V roce 2009 fungoval terénní program Streetwork v již dříve
zavedených lokalitách ve městech Český Krumlov, Kaplici, obci Větřní a od roku
2008 též v oblasti Lipenska (obce Planá, Frymburk, Loučovice a Vyšší Brod). Terénní
program Streetwork prošel v průběhu roku 2008 určitými změnami ve svém
provozním a organizačním nastavení a fungování a to na poli personálním
i organizačním.
Terénní program „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplici“ je registrovanou
sociální službou dle zákona o sociálních službách
V roce 2009 tak terénní program navazoval na již zavedený a funkční systém.
V současnosti tvoří tým 2 pracovníci na 2.0 pracovního úvazku. Z pracovního
pohledu (stoupající administrativní náročnosti projektů a rozsahu terénního
programu) jsou možnosti pracoviště na svých maximálních možnostech. V roce 2008
byl terénní program rozšířen také na lokality v oblasti Lipenské nádrže (spádový
region Českého Krumlova), které jsou tvořeny městy Horní Planou, Loučovicemi,
Frymburkem a Vyšším Brodem. Tyto lokality byly z hlediska svého geografického
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položení problematické, ale naznačovaly mnohé možnosti a problémy, se kterými se
tyto lokality v souvislosti s drogovou problematikou potýkaly.Terénní práce v této
lokalitě byla z ekonomických a časových důvodů do konce června 2009 omezena
(finanční nejistota, personální vytížení) a plně obnovena byla v srpnu 2009. V roce
2009 terénní program splňoval potřebné nastavení směrem k maximálně efektivnímu
poskytování nabízených služeb ve všech navštěvovaných lokalitách a fungoval v
časových úsecích, které nejlépe odpovídaly potřebám místních klientů. Časové a
terénní reorganizace byly v průběhu roku 2009 doplněny o další poznatky získané při
terénní práci. Konkrétně šlo:
v Českém Krumlově - o časové přizpůsobení klientům v nejvytíženějších lokalitách
(sídl. Mír, Za nádražím), úspěšně doplňované lokalitou v centru města-městský park
a vybudování stabilní klientské základny, která navštěvuje multifunkční místnost TP.
v Kaplici – o lepší přizpůsobení klientům, rozšíření nabídky služeb, které poskytla
kontaktní místnost v centru města a přizpůsobení propojení s klienty projektu Viktorie
(pouliční a klubová prostituce) zejména v oblasti testování a ViP.
ve Větřní – o upřesnění časových rozvržení ve dnech TP a snahu po lepším
proniknutí do místní mladší romské populace.
V průběhu roku 2009 program stabilně poskytoval všechny služby standardně
nabízené terénními programy a zaměřoval se především na vnitřní fungování
pracoviště.
Terénní program „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplici“ spolupracoval a
úspěšně navazoval v roce 2009 v oblasti harm reduction a drogového poradenství
na druhý terénní program pracoviště Streetwork - samostatný projekt Viktorie, který
působí v oblasti pouliční a klubové prostituce. V rámci tohoto projektu bylo
uskutečněno v roce 2009 více jak 460 kontaktů, bylo vyměněno 2110 injekčních
stříkaček a provedeno 411 testů na infekční nemoci.(VHC,VHB, syfilis, Hiv).
Z pohledu projektu „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplici“ se propojení
obou cílových skupin ukazuje jako velmi výhodné pro oba programy.

Při realizaci projektu „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplici“ v roce 2009 se
pracovníci Streetworku věnovali také besedám a (seminářům) převážně na středních
školách v regionu Českokrumlovska – především na SOU a S0Š Tavírna, SUPŠ –
Svaté Anežky České v Českém Krumlově, Gymnáziu Český Krumlov (a
také zájmovým besedám pro laickou veřejnost na téma drog a současného stavu
v této oblasti.(knihovna Český Krumlov).
Pracovník pracoviště Streetwork se v roce 2009 podílel také na komunitním
plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov s možností ovlivňovat
současný stav protidrogové politiky, grantových žádostí a následných opatření města
Český Krumlov v této oblasti. Od října 2009 je pracovník pracoviště členem skupiny
pro drogy a lidi ohrožené drogou při Krajském úřadě Jihočeského kraje. Skupina se
zabývá aktualizací střednědobého plánu soc. služeb na území Jihočeského kraje a
priorit v oblasti drogové politiky kraje na další období.
Z navazujících aktivit projektu Streetwork je významná dlouhodobá spolupráce na
přípravě modelových programů specifické primární prevence ve spolupráci s SVP
Spirála Český Krumlov na projektu Třídní kolektivy. Projekt Streetwork se při
spolupráci zaměřuje na vytváření modelových programů v oblasti protidrogové
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prevence. V oblasti prevence projekt v roce 2009 spolupracoval na cyklu přednášek
v NZDM Bouda, které je dalším projektovým pracovištěm CPDM o.p.s. Český
Krumlov. Samostatným dílčím projektem pracoviště Streetwork v oblasti prevence
závislostí byl seminář na téma „Drogy dnes“, který se věnoval aktuálním pohledům
na drogovou problematiku současnosti z pohledu několika odborníků působících
v této oblasti na různých stranách systému péče. Z PL. Červený dvůr přednášel na
téma „neurobiologický pohled na závislost“ MUDr. Jiří Dvořáček, který zprostředkoval
pohled ze zařízení zabývajícího se léčbou a pohovořil o současné situaci v PL
Červený Dvůr. Pohled na aktuální problémy s lidmi užívajícími drogy v terénu
přineslo naše pracoviště a problematiku lidí užívajících drogy z pohledu zákona
přiblížil pracovník protidrogové oddělení Policie České republiky v Českém Krumlově.

Seminář „Drogy dnes“
Vystoupení vedoucího pracoviště CPDM –
Streetwork Daniela Jambrikoviče

Seminář „Drogy dnes“
Vystoupení ředitele PL Červený Dvůr MUDr.
Jiřího Dvořáčka

Pracovníci projektu Streetwork zajišťovali v roce 2009 také odbornou pomoc
a poradenství na Slavnostech pětilisté růže a kulturním festivalu „Cihelna Vystupovat“ v červnu 2009.
V roce 2009 se také rozvinula širší spolupráce s PMS Český Krumlov, která do svých
služeb zavedla kontrolní testování osob odsouzených za drogové trestné činy.
Spolupráce spočívala v předávaní informací a do budoucnosti naznačuje další
možnosti v oblasti testování a další navazující práce s klienty.
Vývoj a případné změny cílové populace
Lokalita Český Krumlov
V lokalitě Český Krumluv pracuje program s relativně stabilní klientskou základnou,
která se ve městě vyskytuje. Terénní pracovníci těží především z dlouhodobé
znalosti stávající lokality a jednotlivých městských částí. Znalost převážné části
místní klientely a vztahů mezi uživateli je v současnosti klíčovým prvkem při
navazování dalších kontaktů v této lokalitě. Z pohledu terénní práce zůstávají
nejdůležitějšími lokalitami v Českém Krumlově především sídlišťě, kde střídavě bydlí
většina klientů, nebo zde mají četné sociální kontakty. Důležitá z našeho pohledu je
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zde také silná romská komunita, která má s užíváním návykových látek (především
pervitinu) stále větší problémy. Terénní pracovníci pracují na sídlištích Mír, Za
Nádražím a Plešivec. V průběhu roku 2008 a 2009 došlo k vyšší míře navazování
kontaktů především na sídlišti Plešivec, kde dříve nebyla situace tak problematická a
jednalo se spíše o klidnější části města s jiným složením obyvatelstva. Sídliště Mír je
charakteristické poměrně četnou romskou komunitou a terénní program zde pracuje
zejména s těmito klienty zhruba ze 2/3, zbytek tvoří klienti z většinové společnosti,
kteří zde též často bydlí. Na rozdíl od dřívějšího období není takový problém udržet
důvěrů jednotlivých klientů. Terénním pracovníkům se podařilo vytvořit si poměrně
stabilní kredit a vazby na klíčové uživatele v lokalitě.
Práce na sídlišti je přes svou poměrnou úspěšnost problematická spíše z důvodu
velké koncentrace lidí. Nejvyužívanější službou je zde především výměnný program.
Prostřednictvím jednotlivců je oslovováno i značné procento zbylé skryté populace..
Centrum města je jako celek pro terénní práci velmi problematické vzhledem
k vysokému turistickému ruchu (více jak 1 mil. návštěvníků ročně). Pravidelně však
dochází ke kontaktům v prostorách městského parku. V roce 2009 terénní pracovníci
navštěvovali častěji tuto lokalitu v letních měsících (resp. v měsících dubnu až říjnu),
kdy se zde nachází velká koncentrace všech struktur obyvatelstva včetně našich
cílových skupin. Pravidelnými klienty v této lokalitě v průběhu roku 2009 je několik
dlouhodobých klientů závislých na návykových látkách již několik let a využívajících
prvidelně služeb TP nebo služeb multifunkční místnosti. V lokalitě park pak cíleně
oslovujeme formou letáků a osobních kontaktů také studenty a v poslední době též
různé skupiny sociálně nepřizpůsobivých občanů-bezdomovců z nichž mnozí
příležitostně užívají návykové látky a zejména alkohol. V centru města terénní
pracovníci navštěvují vytipované restaurace a kluby. Ve městě Český Krumlov má
terénní program také své zázemí a to je tvořeno multifunkční místností TP.
Multifunkční místnost se nachází v centru Českého Krumlova v lokalitě Špičák, v
budově, kde mají sídlo další pracoviště CPDM, o.p.s. a také lékaři a psychologové.
Multifunkční místnost byla, v rámci provozu terénního programu (vždy vymezen
konkrétní čas), navštěvována stálými i novými klienty. Ze strany nových i stálých
klientů je oceňováno především ničím nerušené soukromí multifunkční místnosti
a větší klid na poskytované služby (např. testování, poradenství ale i výměnný
program). Multifunkční místnost je tak významnou součástí doplňující možnosti TP
v lokalitě regionu Českokrumlovska. Multifunkční místnost je k dispozici každý den v
určených časových relacích. Oba tyto typy poskytovaných služeb jsou v rámci TP
klienty významně využívány.
Lokalita Kaplice
V roce 2009 se podařilo v této lokalitě navázat na kontakty z předchozích období i
získat nové kontakty. Drogová scéna ve městě Kaplice je tradičně velmi uzavřená.
Jedná se o malé městečko u hranic, kde témeř neexistuje anonymita a je těžké si
zde získat důvěru jednotlivých klientů. V květnu roku 2008 se podařilo ve městě
získat prosřednictvím MěÚ Kaplice kancelář (kontaktní místo) pro provoz TP, která
současně slouží také jako sklad materiálu terénního programu a která určitým
způsobem řeší problémy terénní práce na tomto malém městě.(zejména chybějící
anonymitu). Během roku 2009 jsme v této lokalitě pracovali s již vytvořenými
kontakty, jež byly postaveny na vzájemné důvěře a zejména přes tyto kontakty jsme
se snažili nalézat další klienty. V roce 2009 se dařilo také oslovováním potenciálních
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klientů navazovat další kontakty. Tato metoda se v této lokalitě, vzhledem ke
skutečnostem a frekvenci TP, jeví také pro některé skupiny uživatelů jako efektivní.
Zásadní možnosti a kontakty v lokalitě přineslo pak napojení na terénní program
Viktorie (druhý program pracoviště Streetwork), který se zaměřuje na pouliční a
klubovou prostituci a je velmi úzce propojen na drogovou scénu ve městě. Tato
spolupráce se v této oblasti jeví jako nezbytná. Město leží na trase E55, která je
klíčovým místem, kde dochází k poskytování pouliční a klubové prostituce.
Prostřednictvím této služby se dařilo navazovat nové kontaky také v projektu
Streetwork. Podle našich současných zjištění, existuje velmi úzké provázaní mezi
scénou pouliční prostituce a skrytou drogovou scénou Kaplice, která se soustřeďuje
do dvou až tří barů (heren) v centru města, jež zde současně skýtají ubytování pro
klientky a často i jejich pasáky. Až prostřednictvím projektu Viktorie se podařilo do
tohoto prostředí proniknout díky kontaktům, které vznikly na trase E55 a které mají
vazby na tato místa.
V lokalitě je zájem především o Vip. a také testování na infekční a pohlavní nemoci.
Ve městě probíhá aktivní spolupráce s lékárnou, metodikem prevence i místním
protidrogovým koordinátorem na městském úřadě. Z hlediska rozvrstvení klientů
jsou ve městě Kaplice mnohem rozmanitější cílové skupiny osob, které užívají drogy
- od experimentátorů přes teenagery až po osoby poskytující sexuální služby a
zahraniční dělníky. Lokalitu jsme navštěvovali dvakrát týdně (středa a pátek).
Lokalita Větřní
Lokalita Větřní je rozdělena na dvě spádová území. Lokalita první, tzv. “dole”, je
navštěvována od března 2007. Tato lokalita je charakteristická svou početnou
romskou komunitou. V roce 2009 terénní pracovníci v lokalitě pokračovali v práci na
stávajících drogových kontaktech a snažili se vylepšit kvalitu náhodných
a nepravidelných kontaktů, které v této lokalitě převažují. Šlo zejména o akceptování
pravidel ViP, pravidel bezpeč.braní a řešení některých problémů. V lokalitě dochází
k obměně klientů a to v různé míře a podle povahy ročního období (v letním období
zvýšené migrace obyvatel - je zde celkově větší množství kontaktů a přímé práce).
Terénní práci v této lokalitě znesnadňuje především přístup romských klientů
k výměnnému programu a neochota vracet ”špinavé injekční stříkačky”. Práce v této
lokalitě byla v minulém i v tomto roce vysoce riziková a problematická také z důvodu
bezpečnosti. Opakovaně docházelo k slovním výhrůžkám pracovníkům TP,
vyhrožování a několikrát k téměř k fyzickému napadání. Poslední případy jsou ze
srpna a září tohoto roku (oblast Větřní “dole” je známa jako problematická lokalita z
hlediska rozvrstvení obyvatelstva, životních podmínek a zvýšené kriminality).
Rozvrstvení klientů směrem k věkovému rozlišení je poměrně vyrovnanané, jsou zde
klienti všech věkových skupin. V této lokalitě oslovujeme i velmi mladé příslušníky
romského etnika formou nedrogových kontaktů. V poslední části roku se dařilo i s
těmito klienty udržovat pravidelnější kontakty. Lokalita jsme navštěvovali dvakrát
týdně.
Druhou lokalitou ve Větřní (tzv. “nahoře”) je lokalita centrální obce Větřní a je méně
problematická. V této lokalitě je nejdůležitějším místem pro terénní práci oblast
parku a místního školního hřiště, kde se schází místní “problémová” mládež. V
lokalitě “nahoře” se daří udržovat několik drogových pravidelných kontaktů a
oslovovat zejména mladé lidi prostřednictvím letáků s nabídkou služeb pracoviště
Streetwork. V roce 2009 se zde také podařilo navázat nové kontakty.
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Lipensko
Tato lokalita byla v roce 2008 novou lokalitou projektu Streetwork. V roce 2009
nebyla tato lokalita do června 2009 z ekonomických důvodů pravidelně navštěvována
(finanční nejistota projektu do července 2009). V roce 2008 byla tato lokalita
navštěvována vždy v pátek a jednou za týden. Celá lokalita je poměrně rozsáhlá
a skládá se z několika malých měst a vesnic v okolí Lipenské nádrže (každá max. do
2000 tisíc obyvatel). V této lokalitě pracovníci streetworku navázali, i přes místní
neznalost “drogového” terénu v minulém roce, nové kontakty a nakontaktovali klienty,
kteří nemohli využívat terénní program pro jeho místní nedostupnost. Jako úspěch se
dá především hodnotit navázání nových kontaktů v lokalitě Loučovice (drogové byty),
kde podle našich informací je skrytá populace uživatelů drog nejrozsáhlejší. V této
lokalitě se terénní pracovníci zaměřují na experimentátory a snaží se více pracovat s
mladistvými. V lokalitě je silná skupina příležitostných uživatelů a experimentátorů,
lokalita je mimo hlavní tahy i větší městské aglomerace a tendence k uzavírání do
skupin je, zejména mezi mladistvými, velká. V těchto skupinách pak často dochází k
pravidelné konzumaci především marihuany, alkoholu a příležitostně pervitinu nebo
tanečních drog. Obnovení provozu v této lokalitě bylo v návaznosti na obdržené
finanční prostředky obnoveno v srpnu 2009.
Hodnocení a výsledky
V rámci projektového pracoviště a v jeho terénním programu je prováděno dvojí
hodnocení účinnosti a kvality námi poskytovaných služeb – kvalitativní
a kvantitativní. Statistika je vedena v programu FREEBASE.
Kvalitativní hodnocení
Kvalitativní hodnocení práce a efektivity probíhá průběžně v rámci porad realizačního
týmu projektového pracoviště vždy jednou za týden a také prostřednictvím schůzek
se supervizorem pracoviště / projektu jednou za 2 měsíce. Nebo častěji dle aktuální
potřeby nebo řešení vzniklé situace
Hodnocení probíhá formou zpětných vazeb při supervizi, zpracováním případových
studií, zpětných vazeb supervizora a zpětných vazeb spolupracujících zařízení
a externích spolupracovníků (v rámci CPDM o.p.s.). Dále sledováním jednotlivých
klientů od prvního kontaktu po doléčovací program a sledováním výskytu infekčních
chorob a rizikového chování klientů v souvislosti s distribucí HR materiálu
a poskytovaných informací.
Způsob zjišťování kvalitativních dat
Kvalitativní data jsou zjišťována:
- vedením a sledováním dokumentace vedené o klientovi (změny v klientově
drogové kariéře, změny klientova rizikového chování, sociálního prostředí atd.),
- sledováním efektivity spolupráce s klientem a sledováním zda použité intervence
vedou k určenému cíli, především ke změně rizikového chování,
- rozhovorem s klienty o tom, jak jim dané služby vyhovují (terénní a provozní hodiny,
čas a prostředí kontaktního místa, distribuovaný injekční materiál, jeho množství
atd.).
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Kvantitativní hodnocení
Hodnocení činnosti z kvantitativního pohledu probíhá formou průběžných a výročních
zpráv, které zpracovává vedoucí zařízení (projektového pracoviště CPDM, o.p.s.
Český Krumlov). Hodnocení činnosti „terénního programu“ se provádí formou
průběžných a výročních zpráv o realizaci programu. Je zpracovávána statistika
vypovídající o kvantu a kvalitě odvedené práce. Zprávy o terénním programu
vypracovává vedoucí programu.
Jako standardní používáme při kvantitativním vyhodnocování činnosti tabulky
RVKPP „Počet klientů a kontaktů“ a „Služby a výkony“. Navíc sledujeme tendence
na drogové scéně a vypracováváme doporučení do další činnosti a vymezení priorit
do dalšího období.
Zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů
Na konci roku 2008 opustila pracoviště TP pracovnice na 0,25 úvazek a pracoviště
tak opět částečně muselo reorganizovat své fungování a časové dotace
v jednotlivých lokalitách a multifunkční místnosti. Nyní zajišťují provoz dva stálí
pracovníci na 2.0 prac. úvazku. Třetího odpovídajícího pracovníka na 0.2 pracovního
úvazku se zatím nepodařilo fyzicky zajistit. Pracoviště Streetwork se v roce 2009 plně
věnovalo poskytování služeb Harm reduction ve všech navštěvovaných lokalitách.
Cílem terénního programu v roce 2009 bylo udržení kvality, z pohledu klientů pak
srozumitelnosti poskytovaných služeb,
využití potenciálu celé oblasti
Českokrumlovska a snahou oslovit co největší počet potencionálních klientů. Toto se,
i přes počáteční finanční nejistotu programu do června 2009, podařilo naplnit.
Terénní program byl provozován na rozlohou poměrně velkém území a jednotlivé
lokality se od sebe někdy klientelou i podmínkami značně liší. Z časového i
prostorového rozsahu je tato oblast obtížně dostupná a je těžké zde udržet stálé
klienty.
V roce 2009 věnovalo pracoviště také velkou část svých kapacit zlepšení vnitřního
fungování pracoviště a činností spojených s administrativními úkony v návaznosti na
poskytované sociální služby, dále výkaznictví včetně ostatní administrativy a
zefektivnění činnosti směrem k podávání grantových žádostí projektu, které zabírá
čím dál větší množství času určeného pro práci v terénu. Jako efektivní, z pohledu
zejména výměnného programu, se také ukazuje propojení projektu „Streetwork pro
města Český Krumlov a Kaplici“ s terénní sociální službou „Viktorie“ (druhý projekt
pracoviště Streetwork), pracující v oblasti pouliční a klubové prostituce. Terénnímu
programu Streetwork se tak v roce 2009 podařilo proniknout do skryté populace
uživatelů drog a osob pohybujících se v oblasti prostituce na Kaplicku, které jsou
provázány a také částečně proniknout do skryté populace uživatelů v obci Loučovice
na Lipensku. Toto považujeme za velký úspěch tohoto programu.
Popis spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog
Pracovník CPDM o.p.s.– Streetworku se účastnil odborných setkání na dotčených
městských úřadech, kde konzultuje konkrétní možnosti spolupráce a představuje
práci pracoviště terénního programu. Pracovník Streetworku byl do poloviny roku
2009 členem skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb ve městě Český
Krumlov, je členem takové skupiny ve městě Kaplice a je členem skupiny pro drogy a
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lidi ohrožené drogou Krajského úřadu Jihočeského kraje, která pracuje na aktualizaci
střednědobého plánu soc. služeb.
V roce 2009 se pracoviště Streetwork opět podílelo na technickém zabezpečení
Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově (služby harm reduction), kde
spolupracuje s městem Český Krumlov. Pracoviště Streetwork vždy čtvrtletně
referuje o svých výsledcích a klientech krajské hygienické stanici. V oblasti léčby a
další odborné pomoci dobře spolupracujeme zejména s Psychiatrickou léčebnou
Červený Dvůr a dalšími odbornými zařízeními na území Jihočeského kraje Drogovou poradnou a Centrem následné péče o.s. Prevent, dále Kontaktním
a doléčovacím centrem pro drogovou závislost o.s. Háječek, Institutem pro rozvoj
osobnosti v Českých Budějovicích a terénními programy v sousedních lokalitách.
V oblasti ambulantní léčby spolupracujeme zejména s psychiatrem MUDr. Norkem,
MUDr. Alešem, a psycholožkami PhDr. Šírkovou a PhDr. Feglerovou. V některých
případech spolupracujeme také s OSPOD na místně příslušném městském úřadu.
Jako příležitost se v tomto roce též objevuje rozvíjející se spolupráce s PMS Český
Krumlov při kontrolním testování a předávání klientů v regionu.
Statistické údaje a jejich interpretace
Výkaznictví se projektu Streetwork je vedeno v programu FREEBASE. Plánován je
přechod na UNIDATA. V průběhu roku 2009 došlo ke zhruba k 40-50% obměně
stávajících klientů. Tento trend se opakuje již druhý rok za sebou. Celkový počet
klientů a počet prvokontaktů je také zhruba na srovnatelné úrovni jako předchozí rok.
Vyměněný materiál zaznamenal meziročně nepratrný nárůst. Nárůst je zaznamenán
u testování na VHC, Hiv, poradenství a poskytování odborných informací. Pro
zpřesnění údajů 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 cca 2000 tisíc obyvatel. Lokality jsou poměrně velké
svou rozlohou, ale s relativně malým počtem obyvatel. Ve všech těchto lokalitách je
zájem o služby HR.- především výměnný program. Převážná část klientů (cca 80%)
však mění pravidelně spíše několik injekčních jehel (1 až 2 kusy) týdně nebo
měsíčně pro vlastní potřebu.
Kontaktní a poradenské služby, terénní programy: klienti
2008
Počet klientů – uživatelů drog (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili
v daném období alespoň jednou služeb programu)

– z toho mužů
– z toho injekčních uživatelů drog
– z toho se základní drogou heroin
– z toho se základní drogou pervitin
– z toho se základní drogou kokain/crack
– z toho se základní drogou kanabinoidy
– z toho se základní drogou extáze
– z toho se základní drogou těkavé látky
– z toho se základní látkou Subutex nelegálně
– z toho se základní látkou Subutex legálně
– z toho se základní látkou metadon nelegálně
– z toho se základní látkou metadon legálně
2)
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu3)
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1)

2009

1)

134

136

73
128
2
131
1
21,02
32

71
131
1
132
1
1
23,62
25

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

které danou službu
využily

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

2008
134
69
128
×××
52
6
8
9
9
8
10
8
1
2
×××
-

2009
136
75
131
×××
90
6
2
7
3
13
15
15
2
9
×××
-

Počet výkonů

1)

(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)

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

2009
682
81
632
4657
102/30
8
2
7
3
13
15
15
2
12
37
-

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

Financování TP Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplici
Tento program byl v roce 2009 podpořen finančními prostředky města Český
Krumlov, Jihočeského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu vlády
ČR a města Kaplice. Od 1.7. 2009 je projekt podporován finančními prostředky
individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“.

Terénní program Viktorie
Pilotní projekt Viktorie uvedený do provozu v roce 2008 (4/08) byl rozšířením
stávajících služeb CPDM o.p.s. Český Krumlov (projektového pracoviště Streetwork)
na oblast pouliční a klubové prostituce na spádovém území bývalého okresu Český
Krumlov. V současnosti se jedná zejména o lokality v oblasti trasy E 55 a lokality
v oblasti obce Dolní Dvořiště, Skoronice, Kaplice a lokality Studánky, Rožmberk a
Vyšší Brod. Snahou projektu bylo rozšířit poskytované služby (drogové služby
projektu Streetwork) směrem k aktivnímu vyhledávání nových kontaktů přímo
v prostředí pouliční a klubové prostituce a doplnit tak síť služeb, která již existuje
v jiných regionech ČR.
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Projekt Viktorie byl v roce 2009 realizován od ledna do prosince a ve všech hlavních
aktivitách navazoval na předchozí rok 2008. Během realizace v roce 2009 se však již
projekt zaměřoval spíše na dílčí problémy a celkové zkvalitnění poskytované služby
jako celku. V předchozím roce 2008 bylo vytvářeno určité zázemí pro fungování
projektu tzn. byly získávány základní informace o cílové skupině, kontaktovány
příslušné spolupracující instituce např. poradna pro uprchlíky, odbor pro prevenci a
humanitární činnosti při KÚ Jihočeského kraje, okresní hygienická stanice v ČK,
kriminální policie ČR a představitelé jednotlivých obcí a příslušných odborů ve
spádové oblasti. Značná část času při realizaci projektu byla také věnována přípravě
na přímou práci v terénu, monitoringu nočních klubů a výskytu klientek v okolí trasy
E55.
V roce 2009 fungoval program ve své nynější podobě. To znamená dva terénní
pracovníci navštěvují každý čtvrtek vždy od 14h do 22 hodin vytipované lokality ve
spádové oblasti bývalého okresu Český Krumlov na trase E 55 a ve výše uvedených
lokalitách.
V průběhu roku 2009 se pracovníci Streetworku při realizaci projektu Viktorie
zaměřovali již převážně na zkvalitnění projektu v jeho jednotlivých poskytovaných
službách. Samotná realizace projektu Viktorie byla v průběhu roku 2009 rozvržena
zhruba do tří částí, které se zaměřovaly vždy na jiné priority v rámci terénního
programu (dále jen TP), jeho realizace a s tím spojených aktivit. Faktická práce TP
však byla kontinuálně - celoročně zachována a reagovala na již vytvořenou síť
vztahů a potřeb cílové klientely z předchozího roku 2008.
I.etapa byla realizována v měsících lednu, únoru, březnu a dubnu 2009.
Zaměřovala se na vnitřní fungování projektu, jeho databáze a karty jednotlivých
klientek, které službu v rámci TP využívaly. Důraz byl kladen na přehledné a efektivní
vedení evidence a materiálů spojených s výkonem TP. Byla efektivně upravena
databáze jednotlivých kontaktů, která je aktuálně doplňována. K zápisům o výkonech
je používán program FREEBASE, který je primárně zaměřen na drogovou klientelu.V
našem případě je upraven pro potřeby TP Viktorie. V této fázi byly aktualizovány také
jednotlivé kontakty, které je potřeba při výkonu TP, a které nebyly pravidelně
využívány - městské úřady a Policie ČR. Byla také doplněna síť soc. služeb podle
potřebných aktualizací a řešeno materiální zajištění projektu - nákup zdravotnických
potřeb, materiálu prevence (STD) a harm reduction materiálu. V rámci přípravy na
hlavní dobu realizace práce v terénu (5.-9.09) byly též plánovány strategie a možné
nové způsoby intervence při získávání nových kontaktů v cílové oblasti.
II. etapa realizace TP se zaměřovala na max. využití vhodného času pro práci
v terénu. Tato etapa byla časově soustředěna na měsíce květen, červen, červenec,
srpen, září a říjen. To znamená na období největší aktivity v oblasti příhraniční
prostituce. Zde bylo maximum času věnováno práci na uzavřené i otevřené scéně
nočních klubů a klientkám pohybujícím se v okolí trasy E55. Cílem této etapy bylo
oslovit co největší počet nových klientek s nabídkou služeb TP Viktorie a udržování
stávajících již vytvořených kontaktů.
III. etapa realizace TP probíhala v měsících listopadu a prosinci a byla
věnována vyhodnocení hlavní sezónní práce TP, vyúčtování projektů a vytvoření
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kvalitních vývodů a závěrečných materiálů. Pozornost byla dále věnována také
ověření teorií a závěrů a plánování aktivit na další rok.
V roce 2009 stejně jako v předchozím roce bylo cílem realizace služby Viktorie
předcházet a minimalizovat zejména zdravotní (pohlavně přenosné a infekční
nemoci) a sociální dopady tohoto způsobu života na širokou veřejnost a vytvořit tak
přijatelnou vazbu pro návrat k "normálnímu" životu. Důraz byl kladen na
zodpovědnost klientek k sobě i svému okolí. Během roku 2009 se dařilo kontaktovat
nové i stávající klientky a to jak v prostředí nočních klubů, tak také pracujících na
přilehlých komunikacích v těchto oblastech. Nejvíce bylo v průběhu roku opět
poskytováno základní zdravotní a sociální poradenství a screeningové testování na
pohlavní a infekční nemoci.(HiV,VHB,VHC a Syfilis). V oblasti prevence a přenosu
pohlavních a infekčních chorob se opakovaně setkáváme s neznalostí a zásadním
nedostatkem informací.
V roce 2009 se službě Viktorie podařilo poměrně významně proniknout mezi
uzavřenou pouliční a klubovou scénu v oblasti prostituce na trase E55 (zejména
Kaplicko, oblast trasy E55 a Dolního Dvořiště). Během roku 2009 se TP podařilo
navázat kontakty s osobami (z řad klientek i jejich zprostředkovatelů), které
významně figurují v oblasti pouliční a klubové prostituce v okolí trasy E55. Tento
fakt se velmi významně projevil v další realizaci projektu a poskytování služeb v této
oblasti.
V souvislosti s tímto považujeme za poměrně významný úspěch pravidelně fungující
výměnný program, který se daří dlouhodobě v těchto lokalitách s klientkami terénní
služby Viktorie realizovat, což byl původní záměr realizace projektu Viktorie (značné
procento klientek pracujících v oblasti prostituce pravidelně užívá návykové látky).
Významně stouplo také množství zprostředkovaných kontaktů na lékaře a odborná
vyšetření u praktických lékařů. Během roku 2009 projekt postupně dovytvořil síť
navazujících služeb, která dobře reaguje na konkrétní požadavky klientek z terénu.
Celkově lze konstatovat, že v roce 2009 projekt úspěšně pokračoval ve všech
hlavních aktivitách, které si dal za cíl. Významně se především podařilo získat
množství nových kontaktů tzv. prvokontaktů a propracovat technické zázemí projektu
včetně administrativních položek projektu (databáze, grantové žádosti, sociální síť).
Další pokračování projektu se nám v současné podobě jeví jako perspektivní.
Otevřená je nadále i spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi na rakouské
straně hranice. Projekt Viktorie, působící v současnosti v příhraničních oblastech
bývalého okresu Český Krumlov, aktivně snižuje zdravotní a sociální dopady tohoto
způsobu obživy (zachycené případy pohlavních a infekčních nemocí, výměnný
program, poradenství) a s ním spojeného rizikového chování klientek. Aktivním
přínosem v oblasti prevence je také monitorování situace v této komunitě a
pravidelný kontakt klientek se službou. Projekt Viktorie, tak komplexně řeší jak
problematiku drog a drogové prevence, tak také problematiku osob poskytujících
sexuální služby za úplatu a prevenci pohlavně přenosných onemocnění.
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Statistika programu Viktorie
Název indikátoru

Jednotka

Očekávaný
výsledek

Skutečný
výsledek

Počet klientů

osoba

10

74

Počet kontaktů

kontakt

-

452

Počet provedených testů-celkem

testy

-

390

a) testy na syfillis

test

-

94

b) testy na VHB

test

-

100

c) testy na VHC

test

-

97

d) testy na HiV

test

-

99

Počet vyměněných injekčních stříkaček

kus

-

2060
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IV. Internetové mládežnické RÁDIO ICM a Hudební studio
mladých

Logo Rádia ICM

Logo Hudebního studia mladých

Rádio ICM v souvislostech v roce 2009
Za uplynulé období 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. Od roku 2008 se poprvé
v našem vysílání objevily živé přenosy z různých kulturních a společenských akcí,
tyto živé vstupy ve vysílání pokračovaly i v průběhu roku 2009. Tato novinka má stále
velký úspěch a hodláme v ní pokračovat i v roce 2010. Mezi zajímavé také řadíme
živé vstupy ze 3 letních festivalů, které proběhly v loňském roce.
Mezi pravidelné a posluchači oblíbené pořady se řadí také rozhovory se známými
herci při premiérách filmů a následných tiskových konferencích. Rádio ICM v roce
2009 tak spolupracovalo s českobudějovickým multikinem CineStar, přičemž natočilo
řadu zajímavých rozhovorů s herci a režiséry. Například z filmů 3 sezony v pekle,
Protektor ad.
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Rádio ICM na tiskové konferenci v Cinestaru
TK s tvůrci filmu Doktor od jezera hrochů

Rádio ICM na tiskové konferenci v Cinestaru
TK s tvůrci filmu Protektor

Dále v uplynulém roce také probíhala významná spolupráce s naším partnerským
„přeshraničním“ rádiem Freistadt (Rakousko), kde opět za rok 2009 proběhlo několik
(3) výměnných mediálních pobytů. 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 2009 naše rádio také mediálně podporovalo několik hudebních festivalů
(např. festivaly: Cihelna-Vystupovat, Benátská noc 2009, Mezibrány soumarrock
2009, Trutnov Open Air Music Festival, Budějovický majáles 2009, Planet festival,
Open Air Musicfest Přeštěnice, Lipnofest, Červenání). Z těchto festivalů a akcí byly
připraveny a také odvysílány reportáže.
V roce 2009 bylo Rádio ICM (prostřednictví CPDM) také mediálním partnerem oslav
700. výročí založení Českého Krumlova.
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.).
Mezi hlavní aktivity Rádia ICM patřilo průběžné vysílání rádia ICM v roce 2009 dle
týdenního harmonogramu, provoz přeshraniční informační a kontaktní hudební
databáze, přeshraniční rádiová spolupráce s FRF Freistadt, mediální turnaj škol a
účast Rádia ICM na aktivitách partnerů.
Průběžné vysílání Rádia ICM v roce 2009
V uplynulém roce 2009 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
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.
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- Medness Show - bláznivá show - velmi úspěšná u mládeže - cca 13-24 let
- Starý hity nejsou sh.ty - mix starých oblíbených hitů (90´s 00´s léta)
- Keep on rockin´ - pořad o nekomerční rockové muzice.
- Speciální nepravidelné pořady na aktuální témata dle potřeb partnerů
Přeshraniční hudební informační a kontaktní databáze
Významným úkolem roku 2009 bylo pokračování v naplňování mezinárodní
(přeshraniční) hudební databáze mládežnických kapel, jejímž výstupem je webová
stránka (www.muzikontakt.eu), která sloužila mládežnickým nekomerčním a
alternativním hudebním skupinám z jižních Čech a Horního Rakouska jako
informační a kontaktní databáze pro navazování další spolupráce. Předpokládáme (a
byli bychom rádi), že tato databáze bude postupně sloužit také kapelám dalších
regionů ČR či z dalších států. Z těchto důvodů má databáze, kromě jazykové mutace
české a německé, také mutaci anglickou. I v dalším období (2010) bude významným
úkolem Rádia ICM, hornorakouských partnerů z FRF Freistadt tuto databázi co
nejvíce propagovat a informovat o jejích možnostech všechny potenciální uživatele mladé kapely, DJ a další mladé tvůrce v oblasti hudby.
Přeshraniční rádiová spolupráce s FRF Freistadt
V tomto roce probíhala také (již třetím 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:
a) připrav společných rádiových pořadů na předem dohodnutá témata,
b) realizace společných aktivit neformálního vzdělávání v oblasti médií a jejich
vysílání,
c) poznávání některých, pro obě strany významných, reálií života v obou zemích.
Celková přínos médiakempů měl pozitivní dopad převážně u mládežníků, kteří
měli možnost se seznámit s odlišnostmi v chápání daných témat 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 realizace médiakempů byla možnost nahlédnout do
„zákulisí“ fungování jiného rádia v cizí zemi a porovnat či se navzájem poučit
z případných rozdílů.
Bohužel se nám realizace všech médiakempů nepodařila dotáhnout do zdárného
závěru. Vyskytly se nám v uskutečňování těchto vzájemných setkávání mládeže
určité překážky, se kterými jsme na obou stranách nepočítali. Jednalo se převážně o
personální změny ve vedení našeho a rakouského rádia, a dále o personální změny
ze strany mládežníků, kteří spolupracovali s naším rádiem. Další z problémů, které
omezovaly plnou realizaci médiakempů byl jednak nedostatek financí, a dále
neočekávané onemocnění členů obou spřátelených týmů, které bylo jedním z
důvodů zrušení zimního médiakempu.
Naše vzájemná spolupráce s Rádiem FRF v současné době i nadále pokračuje.
Rakouské Rádio FRF má ve svém programovém schématu jednou týdně zahrnutý
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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“ také 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).
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.

Médiakemp v rakouském Freistadtu
Příprava programu

Médiakemp v rakouském Freistadtu
Natáčení reportáže

Mediální turnaj škol
Projekt „Mediální turnaj škol 2009“ 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 již v roce 2007.
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.
Věříme, že jsme tímto soutěžícím v dobrém umožnili se „předvést“ a ukázat ostatním,
že není zas tak obtížné pracovat v rádiu.
O to nám v podstatě šlo, - o to, umožnit jednotlivcům participujícím na tomto projektu
možnost seberealizace, a v neposlední řadě přilákat zájemce o spolupráci s Rádiem
ICM a tímto celé rádio více medializovat - dostat jej tak do povědomí mladých lidí.
Seminář „Ochrana duševního vlastnictví“
Rádio ICM a Hudební studio mladých uspořádalo v rámci projektu „Jak na to“, který
byl zaměřen na oblast prevence kriminality, seminář zacílený na oblast ochrany
duševního vlastnictví a autorských práv.
Tento seminář se uskutečnil 15. prosince 2009 ve veřejných prostorách NZDM
Bouda a jeho časový rozsah byl 5 hodin.

48

Cílem semináře bylo, prostřednictvím kvalifikovaných lektorů, seznámit zájemce
(mladí lidé, pedagogové, ostatní) s problematikou duševního vlastnictví a autorských
práv a poukázat na možné problémy a způsoby řešení ochrany těchto práv v praxi.
Toto téma je v současné moderní společnosti velmi frekventované a z důvodů
velkého rozvoje a dostupnosti informačních technologií, jsou autorská práva často
zneužívána.
Lektory semináře byli:
JUDr. Pavel Foltán, místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Praha
(RRTV), špičkový právník na problematiku autorských práv v ČR, aktivní hudebník a
vydavatel hudebních děl
Karel Fořt, vedoucí oddělení on – line vysílání Ochranného svazu autorského Praha
(OSA)
Bc.Libor Piksa, pracovník Policie ČR Český Krumlov pro oblast ochrany duševního
vlastnictví

Seminář na téma Ochrana duševního vlastnictví
Plakát

Seminář na téma Ochrana duševního
vlastnictví – vystoupení JUDr. Pavla Foltána
(RRTV)

Účast Rádia ICM na dalších aktivitách partnerů
Rádio ICM se v roce 2009 stalo mediálním partnerem těmto akcím: festivalům
Benátská noc, Cihelna vystupovat IV., Planet festival, Mezibrány soumarrock 2009,
Trutnov Open Air Music Festival, Budějovický majáles 2009, Open Air Musicfest
Přeštěnice. Z těchto akcí byl pořízen audio materiál a fotodokumentace.
Informovanost veřejnosti o Rádiu ICM
Veřejnost byla prvotně informována o projektu Rádia ICM z našich vlastních
webových stránek (wwvv.radioicm.cz) a prostřednictvím průběžného vysílání.
Zároveň také prostřednictvím dalších webových stránek (www.icmck.cz,
www.icmcb.cz) a dalších webů. Dále jsme si nechali vyrobit propagační materiály:
samolepky s logem našeho rádia. 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 nedílně i bannery Rádia ICM.
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Pociťované problémy při realizaci
Projekt měl během roku 2009 čtyři hlavní problémy s realizací a to:
a) s migrací aktivních mládežníků v rádiu - běžný problém - nedostatek času, atd.,
naštěstí se stav lidí v rádiu výrazně nezměnil - úbytek a příbytek je víceméně
vyrovnaný), podobný problém pociťuje i naše partnerské Freies Rádio Freistadt
(FRF).
b) personální změna ve vedení Rádia ICM – v polovině roku 2009 proběhla
personální změna ve vedení našeho rádia, a to díky nedostatku času a změně
zaměstnání původního vedoucího Rádia ICM, díky čemuž jsme museli najít a zaškolit
nového vedoucího Rádia ICM, což také přineslo určité potíže s naplňováním činností
Rádia ICM.
c) nedostatek financí, který bránil v realizaci dílčích aktivit (podzimní médiakemp).
d) díky výše uvedeným skutečnostem se nám pak také nedařilo plně dodržovat
některé, v čase naplánované, úkoly (viz např. přeshraniční hudební databáze)
Podporovatelé projektu Rádia ICM v roce 2009
Projektové činnosti Rádia ICM byly v roce 2009 podpořeny ze strany města Český
Krumlov, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Jihočeského kraje.

Hudební studio mladých
Hudební nahrávání HSM bylo i v roce 2009 stále limitováno problémem vlastních
(samostatných) prostor pro pořizování studivých hudebních a mluvených nahrávek.
HSM realizovalo svoji studiovou práci v prostorách a volných časech odbavovacího
studia rádia a částečně ve volných časech prostorách klubu Bouda, ale pro studiovou
práci tyto prostory byly v zásadě nevyhovující. Významné nahrávky byly tak v roce
2009 realizovány jak „živé“. Byly pořízeny zvukové záznamy z našich dvou
multikulturních festivalů - festivalu Červenání 2009 a festivalu Cihelna – Vystupovat
2009. Tyto nahrávky byly „pasterovány“ a v průběhu roku 2010 budou vybrané
nahrávky vydány na společném CD.
V prosinci 2009 získalo studio zcela nové prostory pro studiovou práci, které budou
„ušity na míru“. V plánu roku 2010 tak máme nahrání sedmi CD (čtyř hudebních a tří
hudebně literárních).
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V. Ostatní projekty a aktivity CPDM, o.p.s. v roce 2009
Letní tábor „Prázdniny v pohybu“ 2009
Letní integrovaný tábor „Prázdniny v pohybu“ je již tradiční aktivitou, kterou Centrum
pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov pořádá v období letních prázdnin
pro českokrumlovské děti. Tentokrát tábor proběhl v termínu 3.8. – 15.8. 2009 v na
táborové základně partnerského DDM Český Krumlov v Zátoni u Větřní.
Pro 27 dětí byl připraven nabitý program se spoustou netradičních sportovních aktivit,
her a také celotáborovou hrou „Cesta Severní Amerikou aneb Banda Ramenáče
Wolfa“. Účastníci tábora si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet slaňování z mostu,
absolvovali cyklistické výlety, spluli na kanoích a raftech část řeky Vltavy. Podnikali
tradiční i netradiční hry v lese a na louce, batikovali a malovali vlastní táborová trička,
pořádali turnaje ve stolních hrách, 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. Dále na táboře zažily letní "vánoce", včetně koulovačky,
lyžování, stavění sněhuláků, zdobení stromečku, nefalšovaného "štědrého dne" i se
slavnostní večeří a rozbalováním dárečků, které si pro své kamarády samy vyrobily .

Letní tábor „Prázdniny v pohybu“ 2009

Letní tábor „Prázdniny v pohybu“ 2009

Za dětmi přijeli také profesionální hasiči z Českého Krumlova, kteří účastníkům
předvedli svoji výzbroj, pověděli dětem o své práci, zodpovídali ochotně všechny
všetečné dotazy dětí, ale i vedoucích a nakonec si děti vyzkoušely stříkat vodu hadicí
na cíl a mohly se svézt hasičským autem za znění sirény.
Do programu tábora bylo zařazeno také jednodenní přežití v přírodě, několik nočních
her a nechyběla ani stezka odvahy...
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Letní tábor „Prázdniny v pohybu“ 2009

Letní tábor „Prázdniny v pohybu“ 2009

Letní tábor v Zátoni u Větřní, který se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, města Český Krumlov a sponzorů, byl velmi
podařenou prázdninovou akcí, na které si děti užily hodně legrace a přivezly si domů
velké množství zážitků.

Projekt evropské multilaterální výměny mládeže „Lidé a světové
dědictví UNESCO“
Tento, pro CPDM, o.p.s. Český Krumlov velmi významný, projekt, jehož hlavní akční
část se uskutečnila v období srpna 2008, pokračoval v roce 2009 především
přípravou, zpracováním a vydáním dvou důležitých projektových výstupů, kterými
byly: multimediální, informační a motivační DVD z projektu a výstava z projektu.

Evropský projekt „Lidé a světové dědictví UNESCO“
Logo projektu

Na obou výstupech český koordinační tým projektu pracoval postupně v průběhu
celého prvního pololetí roku 2009. Práce pro oba výstupy spočívaly zejména
v seřazení veškeré dokumentace, kterou jsme archivovali v průběhu realizace aktivit
projektu, ve výběru výstupů pro DVD a výstavu, v přípravě textů a jejich překladů do
angličtiny, přípravě grafické podoby obou výstupů atd. Tato práce byla časově velmi
náročná a oba plánované výstupy se „rodily“ dost těžce.
Nakonec však se podařilo oba výstupy úspěšně dokončit. Multimediální DVD bylo
vydáno profesionálně v počtu 500 kusů. Toto DVD obdrželi všichni účastníci projektu
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ze 6-ti evropských zemí i jejich vysílající organizace a všichni naši partneři a donátoři
projektu. Zbylé výlisky DVD pak budou postupně sloužit (budou předávány) mladým
zájemcům o účast na podobných evropských projektech a potenciálním
organizátorům evropských výměnných projektů při informačních seminářích a
besedách, zaměřených na téma EU programu Mládež v akci, které pravidelně
uskutečňujeme na školách a v mládežnických organizacích.

Evropský projekt „Lidé a světové dědictví UNESCO“
Část obalu DVD

Výstava z projektu byla vyrobena také profesionálně. Je plnobarevně vytištěna na
osmi „easy displejích“ o rozměru 80 x 200 cm. Všechny displeje jsou instalovány ve
výstavním systému „roll up“, který je samonosný a umožňuje velmi rychlou instalaci
výstavy na téměř jakémkoliv místě.
V roce 2009 byla výstava z projektu instalována pro veřejnost na těchto místech:
1.Na městském úřadě v Českém Krumlově jako součást výstavy z projektu „Příběh
města Český Krumlov v roce 2099“ (říjen a listopad 2009)
2.Na vzdělávacím veletrhu „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích v rámci
informačního stánku Informačních center pro mládež v ČR (3 dny v září 2009)
3.Na vzdělávacím veletrhu „EDUCA 2009“ v Liberci v rámci informačního stánku
Informačních center pro mládež v ČR (3 dny v září 2009)
4.Na celostátní konferenci ředitelů DDM a SVČ v Teplicích (3 dny v listopadu 2009)
5.V sídle České národní agentury Mládež (Mládež v akci) v Praze (celý měsíc
prosinec 2009).
V dalším období bude výstava postupně instalována na školách v regionu
Českokrumlovska, popřípadě v dalších regionech Jihočeského kraje či v ČR dle
zájmu. K výstavě budeme zároveň školám a dalším institucím nabízet také semináře
s tématikou „evropských programu pro mládež“.
Oba výstupy byly připraveny současně v české i anglické jazykové mutaci a jsou, tak
připraveny i pro využití v zahraničí.
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Evropský projekt „Lidé a světové dědictví UNESCO“
Úvodní easy displej výstavy z projektu
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Projekt v oblasti prevence kriminality „Jak na to?
Společný projekt všech hlavních pracovišť CPDM, o.p.s. Český Krumlov
Aktivity tohoto projektu, se uskutečňovaly postupně v období od září do prosince 2009.
Projekt byl primárně zaměřen především na aspekty omezování příležitostí pro páchání
trestné činnosti dětí a mládeže a na eliminaci a informovanost o potenciálně kriminálně
rizikových sociálně patologických jevech dětí a mládeže.
Celý projekt byl sestaven z následujících subprojektů (částí): Programu “V Boudě proti nudě“,
Programu „Sprejem bez problémů“, Semináře „Co je xenofobie, rasismus a extrémismus“,
Semináře „Ochrana duševního vlastnictví“, Letního integrovaného tábora „Prázdniny
pohybu“ a semináře „Drogy dnes“.
Původně jsme ještě plánovali uskutečnění vzdělávacího semináře pro výchovné pracovníky
na téma „Dětská agresivita a šikana“, avšak tento seminář nebyl technických důvodů
uskutečněn.
Použité realizační formy byly neformálně vzdělávací, interaktivní, informativní a volnočasové,
tj. šlo o formy, které jsou příznivě přijímány hlavními cílovými skupinami.
Dětem, mládeži a v některých subprojektech souvisejícím cílovým skupinám (pedagogové,
výchovní pracovníci) byly nabídnuty alternativy trávení volného času, zážitek, informace,
metodika ad.
Na realizaci jednotlivých částí tohoto projektu se podílela pracoviště: ICM, NZDM Bouda,
Streetwork a Rádio ICM. Bližší informace o aktivitách projektu jsou tak uvedeny v textových
blocích jednotlivých pracovišť a projektů výše.
Projekt byl podpořen finančními prostředky města Český Krumlov a Jihočeského kraje.

Projekt „Jazyková škola“
V prvních dvou měsících roku 2009 dobíhal poslední z jazykových kurzů
(francouzština), který byl zahájen v září roku 2008. Účastnilo se jej 5 studentů z řad
dospělých.
Projekt jazykového vzdělávání dále již v roce 2009 nepokračoval.

Projekty vnitřní podpory CPDM, o.p.s. a jeho pracovišť
V roce 2009 uskutečňovalo dva základní projekty, které byly zamřeny na vnitřní
podporu organizace. Oba níže uvedené projekty byly spolufinancovány Jihočeským
krajem.
Projekt „Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží“
Cílem projektu bylo zajistit větší stabilitu obsahového, organizačního a finančního
řízení CPDM, o.p.s. Český Krumlov a zlepšit zázemí pro koordinaci a vedení činností
a účetnictví CPDM, které jsou základním předpokladem pro zvyšování kvality
konkrétních realizovaných pravidelných aktivit s organizovanou i neorganizovanou
mládeží a dětmi.
Finanční prostředky tohoto projektu byly určeny na posílení finančního ohodnocení
složité práce účetních CPDM, pořízení nového účetního počítače a na částečnou
úhradu služeb souvisejících s nájmem.
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Projekt „Vzdělávací aktivity CPDM Český Krumlov v roce 2009“
Základní cílem projektu bylo podpořit pracovníky CPDM v jejich dalším vzdělávání a
průběžné další přípravě na plnění jejich úkolů v práci s dětmi, mládeží a souvisejícími
cílovými skupinami.
Pracovníci CPDM, o.p.s. Český Krumlov se v rámci toho projektu zúčastnili
následujících vzdělávacích akcí a kurzů:
1.Kurz zdravotníka zotavovacích akcí (akreditovaný kurz, ČČK České Budějovice)
V jarním termínu (květen až červen) se tohoto kurzu zúčastnili 3 naši pracovníci.
2. Kurz vodáckého instruktora (akreditovaný kurz, BP Sport České Budějovice)
Původní plán byl vyslat dva pracovníky, avšak z kapacitních důvodů nebyl druhý náš
účastník do kurzu přijat. Byli jsme tedy rádi alespoň za jednoho proškoleného
pracovníka.
3.Kurz lanových aktivit (akreditovaný kurz, Lužánky Brno)
Zde se podařilo vyslat naši 1 pracovnici na tento kurz prostřednictvím spřáteleného
občanského sdružení Spirála.
4.Tréninkový workshop „Asertivní komunikace a konflikty“ (akreditovaný kurz, ICOS
Český Krumlov)
Účastnil se jeden pracovník CPDM, o.p.s.
5.Tréninkový workshop „Práce se stresem“ (akreditovaný kurz, ICOS Český Krumlov)
Účastnili se dva pracovníci CPDM, o.p.s.
6.Vzdělávací konference „Také part be smart“(OS Hodina Pelhřimov, Jihlava))
Účastníci konference z CPDM: 4 pracovníci
7.Odborná interdisciplinární konference „Dítě a zdravý životní styl“ (ZSF JU, České
Budějovice)
Účastnil se jeden pracovník CPDM, o.p.s.
8.Celostátní konference ředitelů DDM a SVČ z ČR (SP DDM a NIDM, Teplice)
Účastnil se jeden pracovník CPDM, o.p.s.
9.Konference k projektu Klíče pro život (NIDM Praha)
Účastnil se jeden pracovník CPDM, o.p.s.
10. Seminář MMR „NNO a fondy EU“ (MMR, České Budějovice)
Účastnil se jeden pracovník CPDM, o.p.s.

Spolupráce na aktivitách partnerů
CPDM, o.p.s. Český Krumlov se v roce 2009 přímo podílelo nebo spolupracovalo na
aktivitách svých partnerů.
Tradičně se jednalo o aktivní pracovní účast na organizaci programu Dne dětí, který
pořádal Dům dětí a mládeže Český Krumlov.
Spolupodíleli jsme se na aktivitách a akcích AICM ČR a města Český Krumlov (viz
sekce ICM této zprávy).
S OS ICOS jsme pokračovali na spolupráci při vydávání tištěného bulletinu
Zpravodaj.krumlov.cz
V prvním pololetí se někteří pracovníci účastnili prací na Komunitním plánu
sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov.
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Hlavní programoví partneři CPDM, o.p.s. a donátoři v roce 2009

S.D.M. Sdružení dětí a mládeže v Českých Budějovicích
Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově
OS ICOS Český Krumlov
Středisko výchovné péče Český Krumlov
Občanské sdružení Spirála Český Krumlov
OS ICM Tábor
AICM ČR Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež
ICM Informační centra pro mládež v ČR
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)
Asociace „Evropa - náš domov“ Gorzow Wlkp. (PL)
Filmová VOŠ Miroslava Ondříčka v Písku
Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze
Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích
Multikino Cinestar v Českých Budějovicích

Město Český Krumlov
Jihočeský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Úřad vlády České republiky (RVKPP)
NIDM Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Česká národní agentura „Mládež“ (program EU „Mládež v akci“)
EURODESK, česká centrála Praha
P.M.H. Invest & Trade, s.r.o., Český Krumlov
Město Kaplice
Cadenza, s.r.o. Praha
Kapitol, a.s. Praha
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Finanční zpráva
Způsob financování činnosti a struktura finančních zdrojů
Financování obsahových činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov je od doby založení
společnosti (1997) programově postaveno na
vícezdrojovém způsobu jejich
zajišťování.
Tento přístup umožňuje dosahování celkově větší stability především 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.
Zdroje příjmů CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2009
V roce 2009 se finanční příjmy (výnosy) skládaly z následujících zdrojů:
a)Systémového ročního rozpočtového příspěvku na zajišťovaní obsahových,
administrativních a řídících činností z rozpočtu města Český Krumlov
b)Finančních příspěvků z grantových a příspěvkových titulů města Český Krumlov
(granty a příspěvky v oblasti podpory kultury, komplexního programu prevence a
komunitního plánu sociálních služeb, školství na základě podaných grantových
žádostí-projektů)
c)Finančních grantových prostředků získaných na základě projektů od ústředních
státních orgánů (MŠMT ČR, MPSV ČR, Úřad vlády a MZ ČR)
d)Finančních grantových a příspěvkových prostředků získaných na základě
podaných projektů z rozpočtu Jihočeského kraje (v roce 2009 se jednalo o finanční
granty příspěvky administrované odborem školství, mládeže a tělovýchovy, odborem
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odborem sociálních věcí a zdravotnictví
a oddělením řízení projektů a grantů JČK)
e)Finančních grantových prostředků Evropské unie (EU program Mládež)
f)Finančního příspěvku města Kaplice
g)Finančních prostředků plynoucích z vlastních výkonů a z ostatních příjmů CPDM,
o.p.s. Český Krumlov
Charakter finančních prostředků získaných v roce 2009
Všechny finanční prostředky, se kterými CPDM, o.p.s. v roce 2009 pracovalo byly
neinvestičního charakteru. Tyto prostředky umožnily realizovat potřebné personální
výkony, materiální zajištění a úhradu služeb, které souvisejí s uskutečňovanými
aktivitami.
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
2009.
Celkově lze konstatovat, že rok 2009 byl, ve srovnání s minulými rozpočtovými
obdobími od roku vzniku společnosti (1997), historicky druhým 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 2009.
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Přehled získaných externích finančních prostředků v letech 1997 až 2009
(neinvestiční granty, příspěvky a zakázky mimo rozpočet a granty města
Český Krumlov)
Rok

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

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

Financování a hospodaření CPDM, o.p.s. Český Krumlov v tabulkách a grafech
Níže uvedené přehledy ukazují finanční prostředky, které CPDM, o.p.s. Český
Krumlov získalo pro zajištění činnosti projektových pracovišť a dílčích projektů v roce
2009 z jednotlivých externích zdrojů (prostředky mimo rozpočet města a mimo grantů
či příspěvků získaných od města Český Krumlov).
Tabulka 1
Přehled externích projektových neinvestičních finančních grantů a příspěvků přijatých
v roce 2009 (mimo příspěvků a grantů z rozpočtu města Český Krumlov)
Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

ICM
ICM
ICM

MŠMT ČR-grant
JČK-grant
MŠMT ČR-grant

227.880,00 Kč
100.000,00 Kč
50.000,00 Kč

MŠMT ČR-grant

18.000,00 Kč

JČK-příspěvek

30.000,00 Kč

Streetwork
Streetwork
Streetwork
Streetwork

Informační činnosti pro mládež
Informační činnosti pro mládež
Projekt „Evropa na vlastní kůži“ /
kampaň EMO
Projekt „Příběh města ČK v roce
2099
Projekt „Příběh města ČK v roce
2099
Streetwork ČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice

Streetwork
Streetwork
Streetwork

TP Viktorie
TP Viktorie
Streetwork ČK a Kaplice

NZDM BOUDA
NZDM BOUDA

NZDM BOUDA
NZDM BOUDA

ICM
ICM
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MZ ČR-grant
JČK-grant
MPSV ČR
Město Kaplicepříspěvek
MPSV ČR
JČK-grant
Úřad vlády ČRgrant
MPSV ČR
MŠMT ČR-grant

Částka 2009

15.000,00 Kč
260.000,00 Kč
154.000,00 Kč
18.000,00 Kč
130.000,00 Kč
48.478,50 Kč
188.000,00 Kč
283 000,00 Kč
30 000,00 Kč

NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
Rádio ICM a HSM
Rádio ICM a HSM
CPDM – ost. Projekty
CPDM – ost. Projekty
CPDM – ost. Projekty
CPDM – ost. Projekty

Festival Cihelna - Vystupovat
Výtvarné programy pro děti a
mládež
Filmová tvorba mládeže
Festival Cihelna - Vystupovat
Kulturní festival „Červenání“
Přeshraniční hudební a rádiová
spolupráce mládeže
Internetové rádio a hudební studio
Letní tábor Zátoň
Podpora pravidelné práce s dětmi
a mládeží
Vzdělávání
EU projekt „Lidé a světové dědictví
UNESCO (pokračování projektu
v roce 2009)

MŠMT ČR-grant
MŠMT ČR-grant

15 000,00 Kč
17 500,00 Kč

MŠMT ČR-grant
JČK
JČK
JČK

12 500,00 Kč
20 000,00 Kč
40.000,00 Kč
25.000,00 Kč

MŠMT ČR-grant
MŠMT ČR-grant
JČK-grant

40.000,00 Kč
27.120,00 Kč
50.000,00 Kč

JČK
EU program
Mládež v akci

16.188,00 Kč
50.500,24 Kč

Celkem

1,866.166,74 Kč

Poznámka:
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
zakázkového řízení Jihočeského kraje (IP Podpora rozvoje sociálních služeb
v Jihočeském kraji) a v druhém případě o službu realizovanou na zakázku města
Český Krumlov z prostředků GP Prevence kriminality Jihočeského kraje (projekt
„Prevence kriminality“). Tyto finanční prostředky byly z naší strany donátorům
fakturovány, tj. v účetnictví jsou zaznamenány v části „vlastní příjmy“.
Tyto dvě zakázky jsou uvedeny v tabulce 2 níže
Tabulka 2
Externí zdroje získané formou zakázek (služeb na fakturu)
Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

Streetwork

Streetwork ČK a Kaplice
(1.7. – 31.12.2009)
Prevence kriminality

JČK-IP-ESF

CPDM Prevence
kriminality
Celkem

JČK

Částka 2009
265.000,00 Kč
76.000,00 Kč
341.000,00 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.

Tabulka 3
Tento přehled ukazuje rozpočtový příspěvek města Český Krumlov CPDM, o.p.s. na
rok 2009, jeho použití v základní vnitřní struktuře, skutečný dosažený účetní
závěrkový stav a vykazované výsledky jednotlivých účetních zakázek v účetní
závěrce za rok 2009.
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Pracoviště CPDM
ICM
ICM
Streetwork
Streetwork
NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
Rádio ICM a HSM
CPDM
CPDM
CPDM –zahrada
Celkem

Účetní zakázka
ICM
Příběh města ČK
Streetwork
Viktorie
Bouda
Creating Together
Rádio ICM a HSM
CPDM 01
UNESCO
CPDM 10

Výše příspěvku
282.306,75 Kč
30.000,00 Kč
34.193,25 Kč
5.800,00 Kč
79.886,64 Kč
0,00 Kč
45.500,00 Kč
684.728,68 Kč
39.584,68 Kč
0,00 Kč

Výše nákladů
290.928,78 Kč
44.904,50 Kč
34.193,25 Kč
5.800,00 Kč
79.886,64 Kč
4.035,85 Kč
54.692,44 Kč
698.313,75 Kč
39.584,68 Kč
60.643,00 Kč

Závěrkový
výsledek
-8.622,03 Kč
-14.904,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-4.035,85 Kč
-9.192,44 Kč
-13.585,07 Kč
0,00 Kč
-60.643,00 Kč

1,202.000,00 Kč

1,312.982,89 Kč

-110.982,89 Kč

Po odečtení kladných hospodářských výsledků z vlastních výkonů od ztráty vykázané
v hlavních činnostech (vlastní výkony ve střediscích: Bouda +7.067,77 Kč a
Streetwork + 150,- Kč v celkové výši 7.217,77 Kč) činí celková ztráta hospodaření
CPDM, o.p.s. částku ve výši – 103.765,12 Kč.
Poznámky:
Původní výše žádané finanční rozpočtové dotace, kterou CPDM, o.p.s. Český
Krumlov pro rok 2009 předkládalo úředním a politickým orgánům města Český
Krumlov, činila částku ve výši 1,656.000,- Kč. Tato částka však nebyla ze strany
města Český Krumlov přijata do přípravy rozpočtu a byla snížena na schválených
1,202.000,- Kč.
Za této situace se tak dalo předpokládat, i přes každoročně obvyklou snahu CPDM,
o.p.s. o získání vyšších objemů finančních prostředků z externích zdrojů a i
uplatněním co nejvíce efektivních přístupů k výdajům roku 2009, že konečný stav
závěrky roku 2009 bude vykazovat ztrátu hospodaření.
Rozdíl mezi výší rozpočtové dotace schválené Zastupitelstvem města Český
Krumlov pro rok 2009 (1,202.000,00 Kč) a skutečným hospodářským výsledkem
CPDM, o.p.s. za rok 2009 činí ztrátu v hlavních činnostech ve výši -110.982,89 Kč.
Nejvýznamnější ztrátovou položkou je účetní zakázka „Správa areálu Špičák 114“
(-60.643,00 Kč). Na správu areálu Špičák nebyla z rozpočtového příspěvku města
Český Krumlov věnována žádná finanční dotační částka.
Nejvyšší výdajovou položkou „správy areálu“ bylo nájemné za zahradu Špičák 114,
hrazené městu Český Krumlov, ve výši 37.019,00 Kč. Druhou nejvyšší položku ve
výdajích této zakázky pak bylo nutné pořízení nové motorové sekačky na sekání
trávy a souvisejícího příslušenství (14.008,00 Kč). Původní sekačka (stará přes 10
let) již nebyla v provozuschopném stavu. Další položkou byly mzdové náklady na
externího pracovníka, který se o zahradu staral (9.310,00 Kč). Ostatní výdajové
položky pak byly drobného charakteru ve výši 306,00 Kč (doprava).
Druhou účetní (zakázkou), které vykazuje relativně významnější ztrátu je zakázka
projektu „Příběh města Český Krumlov v roce 2099“. Tento projekt realizovalo
CPDM, o.p.s. společně s městem Český Krumlov.
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Důvodem jeho ztráty (-14.904,50 Kč) je skutečnost, že nebyly naplněny původní
předpoklady celkového rozpočtu projektu. Město Český Krumlov chtělo původně do
tohoto projektu přispět větším objemem finančních prostředků, ale to se nakonec
nepodařilo. CPDM, o.p.s. pak muselo, vzhledem k naplánovaným aktivitám projektu
a také z důvodů nutnosti dodržení původního celkového objemu úspěšné grantové
žádosti pro tento projekt tuto problematickou situaci řešit přesunutím části základní
rozpočtové dotace města do tohoto projektu (30.000,00 Kč) a zároveň některé
aktivity projektu (především výstupy) významně omezit.
Další zakázkou se záporným výsledkem je projektové pracoviště ICM - Informační
centrum pro mládež (-8.622,03 Kč). Získávání finančních prostředků na podporu
činnosti ICM a informací pro mládež je tradičně již několik let poměrně omezené.
Existují v podstatě pouze základní čtyři finanční zdroje: stát (MŠMT ČR), krajská
samospráva (Jihočeský kraj – programy v oblasti podpory mládeže a dětí), obec (v
našem případě město Český Krumlov) a vlastní příjmy z poskytování doplňkových
služeb.
Ztráta pracoviště v roce 2009 je tvořena odpisem majetku – kopírky (část z celkových
10.000,00 Kč).
Záporný výsledek (-13.585,07 Kč) vykazuje také zakázka Centrum 01 (vedení
CPDM, o.p.s.). Ztráta je tvořena z části vyššími náklady na účetní a poradenské
služby (7.500,00 Kč) a vyššími náklady na služby softwarové (6.085,07 Kč).
Poslední dvě zakázky, které vykazují ztrátu jsou projekty Rádio ICM / HSM
(-9.192,44 Kč) a NZDM Bouda – EU projekt výměny mládeže Creating TogetherPolsko (-4.035,85 Kč). U prvního z těchto projektů je ztráta tvořena částí nákladů na
internetovou konektivitu a streaming internetového rádia. U druhého projektu je ztráta
tvořena vyššími cestovními náklady vedoucích české části projektu na přípravnou
schůzku k projektu v červenci 2009.
O pomoc s vypořádáním ztráty hospodaření roku 2009 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 ve výši -110.982,89 Kč prostřednictvím
dotace z rozpočtu města Český Krumlov.
Celkově lze konstatovat, že hospodářský výsledek CPDM, o.p.s. za rok 2009 je,
vzhledem k celkovému objemu realizovaných obsahových aktivit a celkovému
v CPDM, o.p.s. objemu realizovaných finančních prostředků (4,390.295,21 Kč),
poměrně dobrý. Vyčísleno procenty činí vykazovaná ztráta 2,53 % 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 2008 městem Český Krumlov.

Tabulka 4
Finanční prostředky získané z grantů programů města Český Krumlov v roce 2009
na základě předložených projektů
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Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

NZDM BOUDA
Streetwork
NZDM BOUDA

Filmová a střihová tvorba
Streetwork
Nízkoprahové aktivity pro děti a
mládež
Cihelna 2009
Výtvarný podzim v Boudě

MČK - kultura
MČK - KPSS
MČK - KPSS

10.000,00 Kč
181.746,00 Kč
264.200,00 Kč

MČK - školství
MČK – kulturapodzim
MČK - kultura
MČK –
zahraničí
MČK - Volný
čas a bezpečí

18.000,00 Kč
20.000,00 Kč

NZDM BOUDA
NZDM BOUDA
Rádio ICM
Rádio ICM
CPDM

Mediální turnaj škol
Přeshraniční česko-rakouská
rádiová spolupráce mládeže
Jak nato? – prevence kriminality

Celkem

Částka 2008

3.904,00 Kč
11.300,00 Kč
55.780,00 Kč
564.930,00 Kč

Následující tabulka pak doplňuje výše uvedené přehledy získaných externích a
městských finančních zdrojů o rozpočtové příjmy zajištěné v roce 2009 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 2009
Vlastních příjmy, ostatní výnosy

Částka 2009

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky a dary

636.553,40 Kč
3.710,95 Kč
13.169,00 Kč

Celkem

653.433,35 Kč

Tabulka 6
Celkový přehled příjmů (výnosů) CPDM, o.p.s. v roce 2009
Druh příjmu / výnosu

Částka 2008

Příjmy z externích grantů a příspěvků (příjmy mimo rozpočet města ČK)
Přímá dotace z prostředků rozpočtu města Č.Krumlov
Příjmy z grantů města Český Krumlov
Vlastní výkony CPDM a ostatní výnosy

1,866.166,74 Kč
1,202.000,00 Kč
564.930,00 Kč
653.433,35 Kč

Celkem

4,286.530,09 Kč

Následující přehled uvádí podíl jednotlivých druhů zdrojů (donátoři, vlastní příjmy),
které se podílely na financování činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2008
(zaokrouhleno na Kč)
Tabulka 7
Přehled neinvestičních finančních prostředků získaných dle jednotlivých zdrojů (donátorů).
Tato tabulka je sestavena z faktických výstupů z účetnictví CPDM, tj. zakázky na realizaci
služeb získané z IP Podpora rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji a ze souhrnného
projektu Prevence kriminality města Český Krumlov, které byly ze strany CPDM, o.p.s.
fakturovány, jsou uvedeny ve „vlastních výkonech“ CPDM, o.p.s.
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Zdroj

Celkem v Kč

MŠMT ČR

Celkem v %
438.000,00 Kč

10,22 %

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

567.000,00 Kč
188.000,00 Kč
15.000,00 Kč
589.666,50 Kč
50.500,24 Kč
1,202.000,00 Kč
564.930,00 Kč
18.000,00 Kč

13,23 %
4,39 %
0,35 %
13,76 %
1,18 %
28,04 %
13,18 %
0,42 %

653.433,35 Kč

15,24 %

Celkem

4,286.530,09 Kč

100 %

Níže uvedený graf znázorňuje celkový procentuální podíl jednotlivých zdrojů na
financování činnosti aktivit CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2009.
Graf 1
Podíly jednotlivých zdrojů na financování CPDM v roce 2009
Zdroje financování činnosti CPDM, o.p.s. ČK v roce 2009

MŠMT ČR
10,22%

CPDM - vlastní výkony
15,24%
Město ČK - granty
13,18%

Jihočeský kraj
13,76%
MZ ČR
0,35%

MPSV ČR
13,23%

Město ČK - rozpočet
28,04%

EU Mládež v akci
1,18%

Město Kaplice
0,42%
Úřad vlády ČR
4,39%

Finanční prostředky vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2009
Náklady vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2009 činily částku
187.041,- Kč, což činí 4,26 % z celkových neinvestičních nákladů vynaložených na
programovou činnost společnosti.

64

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.
Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. za rok 2009
CPDM, o.p.s. dle účetních uzávěrek vykázalo za rok 2009 celkový záporný výsledek
hospodaření v hlavních činnostech ve výši -110.982,89 Kč Kč. Odpovědné orgány
CPDM, o.p.s. předloží městu Český Krumlov žádost o vyrovnání této ztráty
z prostředků rozpočtu města.
Stav rezervního finančního fondu CPDM, o.p.s.
Stav rezervního fondu CPDM, o.p.s. k 31.12. 2009 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) činí celkovou výši
-84.108,35 Kč. Zakladatelem společnosti, městem Český Krumlov, byla tato ztráta,
na základě žádosti CPDM, uhrazena v prvním čtvrtletí roku 2010. Tato skutečnost se
projeví až v účetní závěrce CPDM za rok 2010.
Finanční dary přijaté CPDM, o.p.s. v roce 2009
V roce 2009 byl přijat finanční dar o firmy Cadenza ve výši 5.000,00 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.icmck.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.cz
Vedoucí pracoviště: Iva Sukdoláková
Projektové pracoviště Streetwork a Protidrogová poradna
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427
Streetwork (mobil): 736 634 126
E-mail: kcentrum@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cz
Vedoucí pracoviště: Mgr. Daniel Jambrikovič
Projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427
E-mail: bouda@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cz
Vedoucí pracoviště: Ladislav Michalík (mobil: 736 634 127)
Mládežnické internetové Rádio ICM Český Krumlov
HSM Hudební studio mladých
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel. 380 713 042, Fax: 380 712 427
E-mail: tym@radioicm.cz
Web: http://www.radioicm.cz
Vedoucí pracovišť: Mgr.Jiří Muk, Daniel Turnhofer
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