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Důvody pro založení Centra pro pomoc dětem a mládeži ve výše uvedené právní formě byly
a jsou především tyto:
1.Realizovat a rozšiřovat nové aktivity a služby ve prospěch děti 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 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 a způsobu jejich realizace pro děti a mládež co největší počet občanů města a
dobrovolných spolupracovníků (jak dospělých tak i mládežníků a dětí) a podílet se tak na
rozvoji občanské společnosti.

Zaměření společnosti
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM, o.p.s.) bylo založeno městem
Český Krumlov na počátku roku 1997.
Hlavní činnosti CPDM, o.p.s. jsou:
- aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů
u dětí a mládeže
- informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a
další veřejnost
- realizace školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit
souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně
zajišťování specifických aktivit „školského“ charakteru
- realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a
mládeže, včetně rozvoje aktivit mezinárodních
- podpora a pomoc sociálně a zdravotně postiženým dětem, mládeži a
organizacím, které se touto problematikou zabývají
- podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu
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Řídící orgány společnosti
Správní rada společnosti
SR pracovala v roce 2006 v tomto složení:
Mgr. Marek Nerud, pracovník MěÚ Český Krumlov, od počátku roku 2003 předseda
správní rady CPDM, o.p.s., rezignace na členství ve správní radě i na funkci
předsedy správní rady ke dni 14. května 2006 z důvodů odchodu do jiného
zaměstnání a možného střetu zájmů.
Mgr. Jaroslava Löblová, ředitelka DDM Český Krumlov
Mgr.Růžena Marhounová, vedoucí Centra služeb pro zdravotně postižené, Český
Krumlov
Mgr. Bohumil Florián, zástupce ředitele Základní školy Plešivec, Český Krumlov
Mgr.Jan Tůma, vedoucí pracoviště Střediska výchovné péče Spirála Český Krumlov
Mgr. Petr Šulista, speciální pedagog, ředitel PPP České Budějovice (členem od
6.4.2005)
JUDr. Adéla Kamenská, právník, město Český Krumlov (členkou od 6.4.2005)
Ing. Věra Koželuhová, vedoucí OŠSVaZ, město Český Krumlov (členkou od 6.4.
2005)
Miloš Michálek, zástupce starosty města Český Krumlov (členem od 6.4.2005),
rezignace na členství ve správní radě ke dni 27. září 2006 z osobních důvodů.
Zápis změn do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
nebyl k 31.12.2006 proveden.

Dozorčí rada společnosti
Františka Kuncová, členka dozorčí rady, do roku 2001 vedoucí odboru školství a
sociálních věcí MěÚ Český Krumlov, nyní v důchodu
Jindřiška Smolíková, předsedkyně dozorčí rady, vedoucí oddělení školství OŠSVaZ
město Český Krumlov
Zdeňka Kösslová, členka dozorčí rady, předsedkyně S.D.M. - Sdružení dětí a
mládeže České Budějovice

Pracovníci, externí spolupracovníci a dobrovolníci
Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr
Mgr. Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s., plný pracovní úvazek
Ladislav Michalík, vedoucí projektového pracoviště NZDM Bouda, správa areálu
Špičák 114, plný pracovní úvazek
Iva Sukdoláková - Sonnbergerová, vedoucí projektového pracoviště ICM, plný
pracovní úvazek
Daniel Jambrikovič, pracovník projektového pracoviště Streetwork a Protidrogové
poradny (úvazek 0,5) a pracovník projektového pracoviště NZDM Bouda (úvazek
0,25)
Marie Froulíková, streetworker, projektové pracoviště Streetwork a Protidrogová
poradna, úvazek 0,8
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Stabilní smluvní pracovníci (částečné smluvní úvazky, služby)
Mgr. Jakub Průcha, vedoucí projektového pracoviště Streetwork a Protidrogová
poradna a streetworker, DPČ, úvazek 0,5
Lucie Steinhaislová, kontaktní pracovník, projektové pracoviště Streetwork a
Protidrogová poradna, DPČ, úvazek 0,3
Bc.Ingrid Jílková, sociální pracovnice, projektové pracoviště NZDM Bouda a
vedoucí společného projektového pracoviště OS ICOS a CPDM, o.p.s. Centra
sociálních služeb Český Krumlov (CSS), DPČ, úvazek 0,3
Dagmar Pekařová, ekonomika a účetní podklady CPDM, o.p.s., DPČ, úvazek 0,3
Mgr. Irena Škrabalová, účetnictví CPDM, o.p.s., služba
Jan Čepelák, správa počítačové sítě, elektronické informace, správa internetových
stránek, vedení projektového pracoviště Rádio ICM, služba
Mgr. Jaromíra Stropková, externí vyučující jazykové školy, DPP
Jana Peňáková, spolupracovník projektového pracoviště ICM, sběr a třídění
informací, DPP
Další spolupracovníci v dílčích projektech
Petr Fidrich, Ing. Michaela Špinarová, Michal Tejmar, Daniel Turnhofer, Bc. Petra
Valová, Michaela Jánová, David Benč, Ing. Marek Bindr, Petra Hořejšová, Jiří Faltus
MUDr.Pavel Kalný, Martin Kolář, Jiří Lukš, Barbora Marková, Eva Nováková, Pavel
Přibyl, Daniel Šubrt, Pavel Švec, Ladislav Tejml,, Jan Urbánek, Zdeněk Vošta,
Václav Wortner, Martin Böhm, Lukáč Čarný.
Dobrovolní spolupracovníci
David Borovka, David Kutlák, Hana Pavlínová, Radomil Řezáč, Dana Majerská, Eva
Žižková, Petr Prokeš, Martina Tůmová, Artur Magrot a další
Studenti VŠ a SŠ na praxích
Martina Kyselová, Cyril Bohdal, Eliška Kučerová, Lucie Vávřeová
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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 především na maximálně možném zajišťování a využívání externích
finančních grantových a projektových zdrojů. Následující tabulka ukazuje vývoj
objemu získaných finančních externích prostředků (grantů a projektových příspěvků)
od roku 1997.
Rozsah aktivit CPDM, o.p.s., jejich kvalita a výsledky tedy závisí v převažující míře
na zvládnutí včasné přípravy kvalitních grantových projektů a žádostí.
Níže uvedená srovnávací tabulka ukazuje vývoj objemu získaných projektových a
grantových finančních prostředků v jednotlivých letech od doby založení společnosti
do roku 2006.
Přehled získaných externích finančních prostředků v letech 1997 až 2006
(granty a příspěvky mimo rozpočet města Český Krumlov)
Rok

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

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
2,003.409 Kč
8,825.374 Kč

Celkem

Další část finančních prostředků na činnost CPDM, o.p.s. poskytuje ze svého
rozpočtu Město Český Krumlov, část rozpočtových ročních prostředků pak tvoří
vlastní výkony společnosti. (více informací v části Finanční zpráva)..
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Programové aktivity CPDM, o.p.s. v roce 2006
I.Informační a poradenské služby
Projektové pracoviště ICM - Informační centrum pro mládež Český
Krumlov
Informační centrum pro mládež Český Krumlov bylo oficiálně otevřeno 28. února
1998. Zakladatelem ICM je Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český
Krumlov, samostatná právnická osoba . ICM ČK má působnost především v
regionech: Český Krumlov, Kaplice, Prachatice (další oblasti JČK dle potřeby).
ICM ČK vstoupilo v prosinci 1999 do AICM ČR – Asociace pro podporu rozvoje
Informačních center pro mládež České republice.

ICM Český Krumlov

Zakládající člen AICM ČR

Hlavní obsah činnosti projektového pracoviště ICM
Hlavními činnostmi ICM Český Krumlov je poskytování následujících služeb:
Poskytování informací z vybraných oblastí dětem, mládeži, pedagogům, rodičům,
pracovníkům s dětmi a mládeží, ale i široké veřejnosti
Sběr informací z těchto oblastí: Vzdělávání, Práce, Volný čas, Cestování, Zdraví,
Sociálně patologické jevy, Ekologie, Sociální skupiny a hnutí, Občan a stát
mezinárodní, Evropské a národní organizace, Mládež v EU a další informace
regionálního typu dle potřeby
Nabízené služby v ICM ČK: kopírování černobílé (A4, A3), faxová služba, prodej
publikací, tisk (černobílý, barevný), skenování, zapůjčování naučných CD-romů,
videokazet, DVD a publikací, internet, přístup na PC, možnost video nebo
dataprojekcí, exkurze žáků a studentů v ICM, nepravidelné akce pro děti a mládež
Další doplňkové služby: profesní diagnostika COMDI (modul A,C)-zatím jsme pro
rok 2007 nepodepsali smlouvu, regionální středisko Evropské informační služby
EURODESK
Odborné poradenství (pedagogika volného času, profesní poradenství, grantové
poradenství, krizová pomoc a intervence) - úzká spolupráce s PPP, klinickým
psychologem a SVP Spirála, kteří sídlí ve stejné budově jako ICM a také s dalšími
projektovými pracovišti CPDM, o.p.s. (Streetwork, NZDM Bouda, Rádio ICM)

8

Personální zajištění činnosti ICM
Placení pracovníci 4 (smlouva, DPP, DPČ). Přepočet na úvazky 1,5 úvazku.
Praktikanti (průběžně dle zájmu). Dílčím způsobem se na činnosti ICM podílejí
také dobrovolníci z řad mládeže.
Dílčí nepravidelné a průběžné aktivity ICM Český Krumlov v roce 2006
Informační besedy semináře na ZŠ

V rámci informačních seminářů a besed v průběhu celého roku na základních
školách v regionu Český Krumlov a Kaplice jsme žáky informovali o jednotlivých
projektových pracovištích CPDM, o.p.s., kde jsme v rámci informací o Informačním
centru pro mládež věnovali vždy významnou část časového prostoru informacím o
kampani Každý jsme jiný - Všichni rovnoprávní.
Seminářů bylo uskutečněno 10 a zúčastnilo se jich 255 žáků a 12 učitelů.
Týden informací o lidských právech

Od 23. října do 1. listopadu 2006 proběhl v Informačním centru pro mládež
"Týden informací o lidských právech". V rámci tohoto týdne byly návštěvníkům
poskytovány informace vztahující se k problematice lidských práv a k evropské
kampani mládeže All Different – All Equal. Vše včetně nabídky literatury a
možnosti procházení a vyhledávání informací na webových stránkách k dané
tématice. Této možnosti využilo osobně 12 zájemců z řad veřejnosti.
Informační balíčky s tématikou kampaně a lidských práv byly zaslány na všechny
plně organizované základní v regionech Českokrumlovska a Prachaticka.
Setkání se zajímavou osobností

V rámci projektu "Každý jsme jiný - Všichni rovnoprávní" se 9. prosince 2006
uskutečnilo seminární setkání s PhDr., ThDr. Tomášem Halíkem na téma
"Světová náboženství a lidská práva". Tohoto semináře se zúčastnilo přes 100
účastníků z široké veřejnosti.
Toto setkání bylo realizováno ve spolupráci s Jihočeským divadlem v Českých
Budějovicích a Hotelem Růže Český Krumlov.
Podpora zaměstnanosti

Informační centrum pro mládež i nadále pokračovalo v realizaci služeb vedoucích
k podpoře zaměstnanosti. ICM nabízelo kontakty na příležitostné brigády a
zaměstnání. Také klientům, kteří jsou řádně vedeni na Úřadu práce a prokáží se
dokladem z ÚP jsme poskytovali použití internetu zdarma, především pro hledání
svého nového zaměstnání.
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Účast ICM Český Krumlov na výstavách

ICM Český Krumlov se též podílelo na realizaci expozice informačních center pro
mládež na veletrhu středoškolského vzdělávání Vzdělání a řemeslo, která se
uskutečnila v září 2006 na Výstavišti v Českých Budějovicích. Zde prezentovala
AICM ČR česká ICM veřejnosti své služby a aktivity.
ICM Český Krumlov zde ve spolupráci s ICM České Budějovice a ICM Tábor
poskytovalo informace studentům, ale i široké veřejnosti nejen o ICM, studiu na
SŠ, VOŠ a VŠ, ale například i o studijních pobytech v zahraničí atd.
Částečně se ICM Český Krumlov podílelo také na přípravě expozice ICM ČR na
veletrhu vzdělávání Nisa Schola v Liberci (listopad 2006).

Expozice ICM na Vzdělání a řemesle 2006

Návštěvníci expozice ICM na výstavě

Statistika poskytnutých informací a služeb ICM v roce 2006
Způsob poskytovaných informací a služeb
Webové stránky (unikátní přístupy)
Osobní návštěvy v ICM
Telefonicky
E-mail, pošta, fax
Elektronický bulletin
Semináře a besedy
Celkem poskytnuto informací a služeb

Počet
38253
1910
1080
750
500
355
42848

Poznámky:
Do tohoto počtu nejsou zahrnuty:
! informace, které byly poskytnuty návštěvníkům výstavních expozic na společných
prezentacích AICM ČR, na nichž se ICM Český Krumlov podílelo
! informace zasílané prostřednictvím společného regionálního elektronického
informačního bulletinu „Informační servis o Evropské unii“ (CPDM, o.p.s. a ICOS
Český Krumlov)
! informace vysílané mládežnickým internetovým „Rádiem ICM“ (samostatný
speciální mládežnický projekt internetového rádia)
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Provozní změny uskutečněné v ICM
V průběhu roku 2006 se nám podařilo stavebně zrekonstruovat místnost ICM
s internetovými terminály pro veřejnost a za významného finančního přispění
MŠMT ČR byly pořízeny 4 nové PC sestavy pro potřeby návštěvníků ICM a
notebook pro potřeby práce ICM.
Provoz internetové sítě v budově Špičák 114
CPDM, o.p.s. (pracoviště ICM) poskytuje svým dalším projektovým pracovištím
(Bouda, Streetwork, Rádio ICM, Hudební studio mladých) a některým subjektům
sídlícím v budově Špičák 114 připojení do sítě Internet a tuto síť spravuje.
Spolupráce v rámci sítě ICM v ČR
CPDM, o.p.s., pracoviště ICM Český Krumlov, spolupracovalo průběžně dle
aktuálních
potřeb s partnerskými informačními centry pro mládež v České
republice, sdruženými v AICM ČR. Těsnější spolupráce pak probíhala s dalšími
jihočeskými ICM v Českých Budějovicích a Táboře. ICM Český Krumlov se dále
dílčími úkoly podílelo na centrálních aktivitách AICM ČR v roce 2006 - organizační
zajištění školení vedoucích ICM v Zátoni (září), organizační podíl na přípravách
informačních expozic vzdělávacích výstavách atd.
Podpora realizace projektu ICM Český Krumlov v roce 2006
V roce 2006 byla činnost projektové pracoviště ICM Český Krumlov a dílčí
informační projekty finančně podpořeny:
Městem Český Krumlov, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Jihočeským krajem a ze strany AICM ČR.
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II.Protidrogová prevence
Projektové pracoviště Streetwork a Protidrogová poradna

Cílové skupiny pracoviště
Uživatelé návykových látek alkoholového typu, uživatelé návykových látek
nealkoholového typu nebo látek nealkoholového typu v kombinaci s tabákem a
alkoholem, široká veřejnost: rodiče, příbuzní, přátelé, spolužáci, partneři atd. těchto
osob
Základní poskytované služby
informace o psychotropních a omamných látkách (rozdělení, účinky, způsob užívání,
zdravotní a sociální rizika pojená s užíváním, …)
informace a poradenství pro příbuzné, blízké uživatelům
krizová intervence (pomoc při akutních problémech a doporučení dalšího postupu)
motivační trénink a poradenství pro osoby užívající psychotropní látky (snaha o
změnu chování uživatelů drog, která by vedla k rozhodnutí abstinovat)
terénní výměnný program (snižuje počet případů, kdy uživatelé odhazují injekční
materiál na veřejných prostranstvích); snižování rizik spojených s užíváním
terapeutická práce s rodiči, sourozenci, partnery a ostatními blízkými narkomana
zprostředkování léčby, příp. kontaktů na jiné instituce a odborníky zabývající se
oblastí závislostí
poradenství v sociální, zdravotní a
právní problematice, příp.zprostředkování
kontaktů s příslušnými institucemi
vzdělávání – přednášky, besedy, semináře v oblasti drogové problematiky (veřejnost,
učitelé, soc.pracovníci, policisté…..)
testy z kapilární krve na přítomnost viru HIV
Vývoj a obsah aktivit realizovaných v rámci projektu v roce 2006
Koncem srpna.2006 pracoviště STREETWORK prošlo úspěšně certifikačním
řízením, kterým byly naplněny standardy kvality v poskytování terénní sociální práce
v oblasti drogové prevence a přiznán statut certifikované sociální služby.
V pololetí roku 2006 se podařilo rozšířit pracovní dobu na celý týden.
Pro pracoviště bylo období roku. 2006 typické především udržením nabídky
stávajících služeb. Streetwork pokrýval lokality Velešín (od října pro nevýtěžnost
byla činnost v této lokalitě pozastavena), lokalitu Kaplice byla od září roku 2006
posílena o další terénní den (nyní tedy pondělí a pátek). Lokalita Český Krumlov byla
pokrývána pravidelně dle pracovního rozvrhu v pracovním týdnu.
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Pracovník CPDM – Poradenského centra – Streetworku se účastnil několikrát
odborných komisí při městských úřadech (Český Krumlov, Kaplice, Velešín), kde
konzultoval konkrétní možnosti spolupráce a představoval práci Poradenského
centra a Terénního programu. Dále se pracovníci streetworku účastnili
prostřednictvím infostánku na Slavnostech pětilisté růže. Pokračoval také projekt
kontaktování skrytých uživatelů návykových látek ve spolupráci se 7 lékárnami
v regionu pomocí tzv. „lékárenských balíčků“. Celkem bylo distribuováno přes 500
balíčků.
Vývoj cílové populace
Věkový průměr uživatelů drog v našem regionu – okresu Český Krumlově pohybuje
okolo 22 let. Dle poznatků pracovníků je věkové rozvrstvení a rozvrstvení podle
primární drogy následující:
Kaplice – 20 let, převládá i.v. pervitin,ojediněle i.v. subutex, lokálně se objevuje
toluen a rozpouštědla, zejména u mladších věkových skupin, které stále nejsou
v kontaktu s žádnou službou. Stále více se otvírá scéna uživatelů konopných drog.
Vývoj ohledně užívané primární drogy (i.v.)
2000
13 uživatelů pervitin, 8 uživatelé heroin
2001
17 uživatelů pervitin, 5 uživatelé heroin
2002
12 uživatelů pervitin
2003
11 uživatelů pervitin, 3 uživatelé heroin
2004
26 uživatelů pervitin, 1 uživatelé subutex
2005
28 uživatelů pervitin, 2 uživatelé subutex
2006
38 uživatelů pervitinu, 2 uživatelé subutexu
Tým projektového pracoviště a jeho vzdělání
Všichni pracovníci Poradenského centra - Streetworku mají vzdělání v oboru sociální
práce (VOŠ, VŠ).
Vedoucí Poradenského centra – Streetworku (zároveň terénní a poradenský
pracovník) VŠ vzdělání v oboru sociální práce sociální pracovnice / kontaktní
pracovnice v oboru sociální práce (VOŠ), dva terénní pracovníci dokončují studium
VŠ oboru sociální a charitní práce.
Terénní pracovník / kontaktní pracovník má dokončený kurz rodinného poradenství –
Prev-centrum Praha.
Hodnocení a výsledky roku 2006
V rámci projektového pracoviště a v jeho terénním programu je prováděno dvojí
hodnocení účinnosti a kvality námi poskytovaných služeb – kvalitativní a kvantitativní
Kvalitativní hodnocení

Kvalitativní hodnocení práce a efektivity probíhalo průběžně v rámci porad
realizačního týmu projektového pracoviště a pak prostřednictvím schůzek se
supervizorem pracoviště / projektu. Hodnocení probíhalo formou zpětných vazeb
supervize, zpracováním případových studií, zpětných vazeb supervizora, zpětných
vazeb spolupracujících zařízení, zpětných vazeb externích spolupracovníků (v rámci
CPDM o.p.s.), sledováním klienta od prvního kontaktu po doléčovací program a
sledováním výskytu infekčních chorob a rizikového chování klientů v souvislosti
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s distribucí HR materiálu a osvětových informací. Dále u klientů docházejících na
dlouhodobé poradenství pravidelnou revizí léčebného plánu.
Kvantitativní hodnocení

Hodnocení činnosti z kvantitativního pohledu probíhalo formou průběžných a
výročních zpráv (průběžná zpráva vždy k 30.6., závěrečná zpráva vždy k 31.12.),
které zpracovává vedoucí zařízení (projektového pracoviště). Hodnocení činnosti
„terénního programu“ se provádí formou průběžných a výročních zpráv o realizaci
programu. Je zpracovávána statistika vypovídající o kvantu odvedené práce. Zprávy
o terénním programu vypracovává vedoucí programu. Jako standardní je používána
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.
Výsledky pracoviště - čísla a statistiky s komentářem
Zhodnocení rozvoje projektu, dosahování cílů

I když ne všechny plány na rok 2006 se podařilo realizovat, je poměrně mnoho
pozitivních momentů, na které je možno poukázat.
Většina pracovníků pracoviště se zapojila do spolupráce s občanským sdružením
Spirála při realizaci celoročního programu specifické primární prevence zaměřeného
na setkávání třídních kolektivů. Tento projekt je velice úspěšný, ale momentálně
uzavřený pro další zájemce z důvody naplnění personální kapacity. Otevírá se proto
možnost navázat a rozšířit aktivity i tímto směrem.
V roce 2006 se stále nedařilo prorazit se zamýšleným projektem zaměřeným na
prostituující klientelu. Zdá se však, že pro rok 2007 budou vytvořeny základní
podmínky pro rozjezd projektu s takovým zaměřením.
Rok 2006 byl také charakterický snahou proniknout do dalších lokalit (Velešín,
Větřní). Tyto snahy nebyly v roce 2006 zcela úspěšné. Proto pracoviště analyzuje
možnosti a plánuje na nejbližší období způsoby a formy, jak se v těchto lokalitách
efektivněji etablovat.
Neuživatelé využívající služeb projektového pracoviště

V této oblasti činnosti byl v roce 2006 poměrně velký zájem zejména o rodičovské
poradenství, který byl ovlivněn především lepším propracováváním PR organizace,
které bylo postaveno na pravidelném publikováním informací o drogové poradně
s využitím článků v regionálních tiskovinách zdarma distribuovaných do schránek
občanům jednotlivými městskými úřady a také provozem internetových stránek
s možností e-mailových konzultací. Významnými aktivitami, které napomohly větší
informovanosti veřejnosti (především mládeže) bylo uskutečňování primárně
preventivních aktivit zejména na středních školách
Spolupráce s dalšími zařízeními v síti péče o uživatele drog

V rámci projektového pracoviště je uplatňována přímá návaznost mezi terénním
programem na poradenským centrem (protidrogovou poradnou.
Dle potřeby klientů má pracoviště návaznost na AT poradnu Český Krumlov,
psychologická a psychiatrická pracoviště, nemocnici v Českých Budějovicích,
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Krajskou hygienickou stanici, Středisko výchovné péče Český Krumlov,
Psychiatrickou léčebnu Červený Dvůr.
Pracoviště Streetwork spolupracuje také se zařízeními zajišťujícími detoxifikaci,
ústavní léčbu, terapeutickými komunitami, krajským protidrogovým koordinátorem,
sociálními kurátory a kurátory pro mládež jednotlivých sociálních odborů MěÚ
v regionu, městskou policií, lékárnami v regionu, Právní poradnou A.N.O, občanským
sdružením. Prevent, Probační a mediační službou Český Krumlov a České
Budějovice, projektovými pracovišti CPDM, o.p.s.
Výměna injekčního materiálu

Udržení trendu vysokého počtu vydaného a sebraného injekčního materiálu bylo
umožněno větší stabilitou pracovního týmu, časovým rozšířením pracovní doby,
posilováním činnosti v kmenových lokalitách (především Kaplice), v nichž dochází
k nakontaktování nových klientů – i.v. uživatelů, kteří využívají služeb výměnného
programu.
Vzhledem ke vzdálenostem terénních lokalit Kaplice (29 km) a Velešín (20 km),
nedojíždí většina klientů z těchto programů za službami do Českého Krumlova, ale
využívají spolupracující programy v Českých Budějovicích, kde jsou také odkazováni
za výměnnými službami v pravidelné terénní dny TP ČK, Kaplice.
Další uživatelé jsou kontaktováni pomocí tzv. „lékárenských balíčků“ (dezinfekce,
filtry, inzulínová stříkačka, kondom, leták o bezpečnějším užívání, leták Terénních
programů ČK) v lékárnách.

Výměna inj.
mat.
ROK

2001

2002

2003 2004 2005

2006

Vydáno celkem

102

62

141 821 3166

2571

Sebráno celkem

121

47

134 737 2758

2364

118,6% 75,8% 95% 89.8 87%

92 %

Návratnost
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Aktivity v oblasti specifické primární prevence
Projektové pracoviště Streetwork se v rámci svojí činnosti zabývalo také aktivitami a
programy specifické primární prevence. V roce 2006 byly v této oblasti realizovány
besedy a semináře a také zážitkové neformálně výchovné a vzdělávací programy.

Počet
účastníků

Typ akce / program
Semináře na ZŠ v rámci školní docházky
Semináře na SŠ v rámci školní docházky
Programy s mládeží mimo rámec školní docházky
Semináře a přednášky s dospělou populací
Spolupráce na programech OS Spirála
Celkem

404
227
41
32
130
834

Statistiky terénního programu
Tabulkové přehledy níže podávají základní přehled o klientech a kontaktech
terénního programu v roce 2006.
Počet klientů – uživatelů drog
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň
jednou služeb programu)

73

- 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
1)
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu)

11
6
0
9
0
0
0
0
2
0
0
0
25,18
57

Přehled služeb terénního programu a jeho výsledky
Služba
Kontakt s uživateli
drog
- z toho prvních
kontaktů
Výměnný program
- vydané injekční
jehly
Hygienický servis
Potravinový servis

1)

Počet výkonů
(v jednotkách uvedených v pravém
sloupci)
Počet kontaktů
270

Počet osob,
které danou
službu využily
73
71

71

48

144

xxxxxx

2571

0

0

0

0
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Počet kontaktů
2)

Počet výměn
Počet
Počet využití sprchy,
pračky
Počet

Zdravotní ošetření
Individuální
poradenství
Skupinové
poradenství
Krizová intervence
Reference do Kcenter
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 (pro rodiny)

6

6

98

98/30

0

0

12

27

14

32

11

25

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

1

2

xxxxxx

26

0
8

0
12

Počet ošetření
Počet sezení/délka
trvání jednoho sezení
Počet skupin/
délka trvání jedné
skupiny
Počet intervencí
Počet referencí
Počet referencí
Počet referencí

Počet intervencí
Počet provedených
testů
Počet provedených
testů
Počet proved testů
Počet provedených
testů
Počet provedených
testů
Počet intervencí
Počet intervencí

Vysvětlivky k tabulce:
1)
tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet provedených ošetření, počet individuálních
sezení, skupin atd.)
2)
Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více
injekčních jehel.

Tým pracovníků Streetworku a protidrogové poradny
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III.Volnočasové a nízkoprahové aktivity pro děti a mládež
Projektové pracoviště „BOUDA“
Mládežnický nízkoprahový volnočasový klub (NZDM Bouda)

NZDM Bouda - logo

Turnaj ve stolním fotbálku v Boudě

V oblasti podpory aktivního využití volného času dětí a mládeže
na
Českokrumlovsku je základem činnosti CPDM, o.p.s.
projektové pracoviště
nízkoprahového a volnočasového klubu BOUDA. Klub Bouda je společným
projektovým pracovištěm CPDM, o.p.s. Český Krumlov a S.D.M. Sdružení dětí a
mládeže České Budějovice.
Klub poskytuje od roku 2001, především neorganizované mládeži a dětem, zázemí
pro neformální setkávání a vlastní hudební, divadelní, pohybovou, výtvarnou a další
jinou tvorbu.
Klub „Bouda“ se snaží také poskytovat vybrané základní sociální služby.
Vedle pravidelné činnosti mají mladí lidé možnost aktivně realizovat vlastními silami
také nepravidelné aktivity – výstavy , koncerty, filmové kluby, semináře a podobně.
Cílovými skupinami projektu NZDM Bouda jsou především neorganizovaná mládež
ve středoškolském věku a děti ve věku posledních ročníků ZŠ, děti a mládež
z rizikového sociálního prostředí, romská neorganizovaná mládež z krumlovského
regionu
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Základní východiska a cíle činnosti klubu
Základní dlouhodobá východiska a cíle obsahu činnosti projektového pracoviště
Bouda spočívají především:
1.Ve zkvalitňování života dětí a mládeže prostřednictvím vytváření prostorou a
poskytování vhodných podmínek pro společensky pozitivní a aktivní trávení volného
času a neformální vzdělávání a výchovu s cílem měnit nevhodný životní styl uživatelů
služeb klubu a v této souvislosti omezovat společensko patogenní chování
jednotlivců a skupin mládeže
2.V pomoci při překonávání překážek a problémů života
Prostorové a materiální podmínky pro realizaci činnosti
Činnost nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež BOUDA je
uskutečňována ve dvou základních prostorách klubu:
a)v části určené pro relativně řízenou činnost mládeže, popř. dětí (programový
prostor pro pravidelnou, konkrétněji časově určenou, činnost)
b)v části určené pro neformální a obsahově předem neurčenou činnost
(prostor pro neformální setkávání mladých lidí bez předem určeného programu a
časového rámce)
Dále jsou pro činnosti využívány venkovní prostory zahrady v areálu Špičák 114,
která v roce 2006 prošla podstatnou rekonstrukcí a při některých dílčích
jednorázových aktivitách také prostory dalších subjektů mimo sídlo CPDM, o.p.s.
Oba prostory i areál zahrady jsou vybaveny základními potřebnými herními a
technickými zařízeními a vybavením.
Programové aktivity klubu v roce 2006
Pravidelná otevřená činnost NZDM BOUDA

V roce 2006 byl provoz klubu realizován v pracovních dnech pravidelně v časech od
14.00 hodin do 20.00 hodin. Dle potřeb mladých lidí a některých nepravidelných
programových aktivit také o sobotách a nedělích a v dalších širších časových
relacích.
V rámci pravidelných aktivit a činností se ve volnočasovém klubu Bouda scházejí
v průběhu týdne mladí lidé ve věku od 11-ti do 20-ti let. V pravidelné činnosti byly
zastoupeny různé aktivity.
V dopoledních časech klub poskytoval průběžně také zázemí pro nepravidelné
činnosti dětských a mládežnických skupin OS Spirála Český Krumlov, pro potřeby
seminářů PPP ČK, pro činnost mateřského centra Míša Český Krumlov, dále pro
různé kurzy
a také tělesně postiženým mladým lidem – vozíčkářům při trénování míčové hry
boccia, kdy se v minulých letech jeden s trénujících, Kamil Fousek, umístil
v mistrovství republiky této hry na prvním místě.
V mnoha případech se jedná o mladé lidi, kteří trávili svůj volný čas v nepříliš
vhodném a podnětném sociálním prostředí a samotná existence klubu a možnost
využití jeho služeb motivovala alespoň částečně změnu jejich životního stylu například mladé romské taneční skupiny, která tančila na ulicích sídliště Mír a nyní
začala tato skupina pravidelně docházet do klubu.
V rámci pravidelné činnosti jsou připravovány a realizovány mládeží samostatně (pod
supervizí pracovníků klubu - „z povzdálí“) aktivity především hudební (rocková,
punková, popř. další alternativní hudba-hudební skupiny), divadelní (mládežnické
divadlo), taneční, výtvarná a další.
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Týdně se pravidelně setkávalo při společných aktivních činnostech přes 80 mladých
lidí, kteří tak mohli využívat odborné a materiálně technického zázemí klubu pro
společensky pozitivní činnost.
Dalších zhruba 50 mladých lidí se účastní pravidelných aktivit svých vrstevníků
„jako zvědavý doprovod“, který časem do určité míry také projevuje zájem o některé
z námi nabízených možností.
Celkově týdně pravidelnou činnost navštíví celkem kolem 130 mladých lidí a dětí
staršího školního věku.
Nepravidelná činnost - Otevřený klub v Boudě

Pro potřeby otevřené, nízkoprahové a volné činnosti NZDM BOUDA byl v roce 2005
zprovozněn druhý programový prostor, který je určen pro zcela neformální setkávání
volně příchozích mladých lidí a sociální poradenství a kontakt (sociální služby klubu).
V roce 2006 jsme v otevřeném klubu zaznamenali 15 případů poradenství v krizi.
Celý prostor se podařilo v průběhu roku 2006 dovybavit 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.
Tento otevřený klub týdně navštíví průměrně 50 mladých lidí vyjma akcí jako turnaje
ve stolním fotbálku kdy je návštěvnost podstatně větší.
Nepravidelné a jednorázové programové aktivity NZDM Bouda

V rámci činnosti NZDM BOUDA byla uskutečněna řada nepravidelných aktivit
mládeže a dětí. Většinu aktivit připravují sami mládežníci a účastníci.

Výstava mladého výtvarníka Jana Smoly v Boudě

Z vernisáže výstavy obrazů Jana Smoly

Kromě pravidelných programových cyklů (Filmový klub „Jeden svět“, Klub Filmové
historie“, výstavy mladých výtvarníků, koncertů mladých kapel ad.) organizovalo
CPDM, o.p.s. prostřednictvím klubu „Bouda“ následující větší projekty:
Festival mládežnické alternativní kultury „CIHELNA – VYSTUPOVAT 2006“

Projekt „CIHELNA VYSTUPOVAT“ byl zaměřený na iniciování setkání a přehlídky
mladé nezávislé kulturní scény z Českokrumlovska a dalších spádových regionů
Jihočeského kraje (Českobudějovicko, Prachaticko) v oblasti mladé hudby, divadla a
filmu.
Konkrétním cílem projektu bylo realizovat kulturní festival mladých lidí, reagující na
dění nezávislé mladé hudební a divadelní scény . Podařilo se nám vytvořit (alespoň
v první fázi) zatím chybějící prostředí pro prezentaci mládežnických začínajících
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kapel a mladých divadelních seskupení,umožnit širšímu publiku přístup k méně
známé hudbě, divadlu a filmu a rozšířit jejich obzory v těchto zájmových oblastech.
Věříme, že prostřednictvím společného setkání se nám podařilo podněcovat zájem
mladých lidí o podobnou tvorbu svých vrstevníků, výměnu zkušeností a neformální
učení a výchovu .
Autoři projektové myšlenky (iniciátoři) byli přímo samotní mládežníci (Michal Tejmar a
Artur Magrot).
Organizační podporu této mladé iniciativy převzalo CPDM, o.p.s. Český Krumlov,
které bylo, prostřednictvím svého pracoviště „Nízkoprahový klub pro mládež
BOUDA“, garantem projektu.
Setkání se uskutečnilo ve dnech 23. a 24. června 2006 v Cihelně v Chlumu u
Kremže a součásti jeho programu byly následující:
Mládežnická hudba - program byl postaven především na vystoupeních osmi
mládežnických hudebních skupin z jihočeského regionu - Muchslet (České
Budějovice), The Dark Blue Elephants (Český Krumlov), Daisy Rain (Kamenný
Újezd), Sichrhajs (České Budějovice), Velký ZUŠ Band (České Budějovice), Barevný
Nátěr (České Budějovice), Peeting Zoo (České Budějovice), Nicota (Český Krumlov)
Film - promítání filmů studentů Soukromé filmové školy z Písku probíhalo vždy
v přestávkách mezi hudební produkcí a na závěr hudební produkce.Celkem bylo
prezentováno pět filmových projektů. Rádi můžeme konstatovat že filmová dílka se
setkali s velkým úspěchem.
Natočení hudebního CD - podařilo se natočení hudebních vystoupení „Hudebním
studiem mladých BOUDA“ (HSM) a momentálně vydáváme hudební CD které je
jednou z příloh.
Natočení dokumentárního DVD - z řad dobrovolníků vyšla idea natočit krátký
dokument o festivalu „Cihelna Vystupovat“ což se nad očekávání podařilo
Internetové stránky - zároveň byly mládežníky vytvořeny také webové stránky
projektu.
Festivalu „CIHELNA VYSTUPOVAT“ se za dva dny zúčastnilo na 300 mladých lidí
ze širokého okolí.
Výtvarný podzim v Boudě 2006

Je již tradiční střednědobou aktivitou, která má za sebou již několik ročníků. Tento
projekt, který byl v roce 2006 složen ze dvou podprojektů, (Dětí a sochy – týden v
září a Výtvarný podzim v Boudě – 10 dnů v říjnu) je velmi pozitivně vnímán cílovými
skupinami a každoročně je o účast na výtvarných aktivitách velký zájem.
Předmětem podprojektu Děti a sochy bylo přiblížit dětem a mládeži výtvarnou
sochařskou práci se dřevem a motivovat tak účastníky k vytváření pozitivního vztahu
k aktivnímu umění – budoucí vlastní tvorbě - jako jedné z možností smysluplného a
pozitivního trávení volného času. Důraz byl kladen především na schopnost
výtvarně tvořit ve skupině. Odborné vedení projektu bylo zajištěno pod vedením
zkušených výtvarníků kteří mají z dřívějších projektů zkušenosti z práce s dětmi a
mládeží: akademického sochaře Petra Fridricha, a výtvarníka Ladislava Michalíka
(vedoucí klubu Bouda).
V daných časových intervalech tak účastníci tvořili ve skupinách předem dohodnutá
společná témata (reliéfy) a učili se vzájemné týmové spolupráci, osvojovali si
manuální výtvarně řemeslné činnosti (neformální učení). Pro účastníky projektu
s menší schopností týmové spolupráce (např. děti v nižším věku a děti a mládež ze
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znevýhodněného sociálního a zdravotního prostředí) byla k dispozici současně
běžící možnost individuální a jednodušší vlastní výtvarné tvorby.
Podařilo se nám vytvořit zhruba pět skupin dětí a mládež (6 až 10 účastníků), které
během týdne vytvořili reliéfy do smrkových odkorněných klád .Celkem se výtvarného
projektu zúčastnilo přibližně 400 dětí a mladých lidí z Českokrumlovska

Výtvarný projekt „Děti a sochy“ 2006

Výtvarný projekt „Děti a sochy“ 2006

Druhý podprojekt, Výtvarný podzim v Boudě, se uskutečnil říjnu 2006 formou
výtvarných setkání, při nichž se účastníci seznamovali s vybranými uměleckými
řemesly a jejich pracovními metodami. Podařilo se nám oslovit s nabídkou účasti
neorganizované děti a mládež, ale také děti z krumlovských základních škol a
střediska výchovné péče.
Výtvarné aktivity, které si zde mohli účastníci osvojovat a zkoušet pod vedením
výtvarníků byly tedy umělecky a řemeslně založeny. Základem úspěchu
profesionálně zvládnutého programu byla účast odborných lektorů (akademický
sochař Petr Fridrich, ing. Slávek Jiran - loutkař a řezbář, absolventka SUPŠ Praha
Iva Sukdoláková - keramika, Jana Nováková - malba na sklo, Ladislav Michalíkvýtvarník, práce s kůží).
V tomto projektu byli realizovány následující výchovně vzdělávací výtvarně řemeslné
aktivity
Kresba, malba, malba na sklo a folie, sochařství a řezbářství, práce s keramickou
hlínou a výtvarná (užitková) tvorba z kůže.
V daném časovém úseku si vždy každá skupina dětí mohla postupně vyzkoušet
všechny výtvarné aktivity. Svoje výtvarná díla si pak účastníci mohli odnést s sebou
domů jako dárky pro svoje blízké
Podle původního předpokladu se nám podařilo oslovit a přivést k účasti na tomto
projektu kolem 850 dětí a mládeže. Za úspěch považujeme vzestupnou tendenci
návštěvnosti u obou výtvarných aktivit . Minulého ročníku (2005) se projektu
zúčastnilo 650 dětí a mladých lidí . Jednalo se o čtvrtý ročník námi pořádaných
výtvarných projektů.
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Výtvarný podzim v Boudě 2006

Výtvarný podzim v Boudě 2006

Celkově se nepravidelných aktivit pořádaných NZDM Bouda v roce 2006 zúčastnilo
přibližně 2.100 účastníků z řad dětí a mládeže.
Za úspěch klubu Bouda lze považovat také projektovou a grantovou činnost, kdy
v roce 2006 klub získal finanční podporu 13-ti kladně ohodnocených grantových
projektů
Přehled jednorázových nepravidelných akcí organizovaných klubem Bouda

Název akce / projektu
Přednáška P.Marcela Vaneka
Kurz Irského tance
Klub filmové historie
Filmový klub Jeden Svět
Dětský den v Boudě(MC Míša)
Beseda Přes Himaláje-Dr.Kalný
Dětský den v Boudě(MC Míša)
Filmový klub Jeden Svět
Koncert pro Boudu
Filmový klub Jeden Svět
Div. Představení-Divadlo z
Boudy
Kulturní festival Cihelna
Košíkářský kurz
Setkání MC Míša
Výtvarný projekt "Sochy a děti"
Koncert pro Boudu
Mezinárodní večer v Boudě
Mail Stones-ml.program EU
Filmový klub Jeden Svět
Výtvarný podzim v Boudě
Semináře o činnosti CPDM
Mikulášské dopoledne pro děti
Filmový klub Jeden Svět

Termín / datum
akce
11.ledna 2006
21.února 2006
28.února 2006
21.března 2006
25.března 2006
28.března 2006
8. dubna 2006
11.dubna 2006
14.dubna 2006
9.května 2006
11.května 2006
23-24.června 2006
31.června-až
4.srpna 2006
2.září 2006
18-22.září 2006
11.října 2006
12.října 2006
14.října 2006
10.října 2006
16.-20.října 2006
6.listopadu 2006
6.listopadu 2006
12.prosince 2006
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Počet účastníků
50
25
20
25
30
40
40
30
50
30
60
300
35
25
400
60
40
50
30
450
50
25
30

Vlastní akce klubu celkem

1895

Akce jiných organizací v klubu Bouda - 2006
Seminář pedagogů
21.února 2006
Seminář SVP Spirála
1.března 2006
Seminář SVP Spirála
7.března 2006
Seminář SVP Spirála
21.března 2006
Seminář SVP Spirála
29.března 2006
Seminář SVP Spirála
30.března 2006
Seminář SVP Spirála
12.dubna 2006
Seminář SVP Spirála
19.dubna 2006
Šermíři na Slavnostech
23, 24. června 2006
Akce jiných organizací celkem
Počet účastníků nepravidel. akcí v Boudě celkem
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20
10
15
10
15
15
15
15
45
160
2055

IV. Internetové RÁDIO ICM a Hudební studio mladých

Logo Rádia ICM

ČNA Mládež – podporovatel projektu

Mezi projekty odvozené od evropské spolupráce mládeže a směřující k podpoře
místních a přeshraničních mládežnických iniciativ patří mládežnická pracoviště
internetového Rádia ICM a Hudebního studia mladých. Oba projekty zahájily svoji
činnost v roce 2005 a prvotní podporu získaly ze strany programu Evropské unie pro
neformální výchovu a vzdělávání Mládež (Youth - v současné době má program
nový název „Mládež v akci“). Postupně se v průběhu roku 2006 z těchto projektů
stala samostatná projektová pracoviště trvalejšího charakteru vedená samotnými
mládežníky za supervize „dospěláků“

Internetové mládežnické Rádio ICM
Na začátku roku 2006 navázalo rádio na vysílací model zaběhlý z roku předchozího.
Pravidelně byly vysílány informativní pořady (Infoservis) a pořady tématicky
zaměřené (Čajovna, Hosté před Víkendem). Spolu s partnerským rakouským rádiem
FRF probíhala spolupráce na projektu přeshraničního česko – rakouského rádiového
projektu VICE VERSA.

Svobodné rádio Freistadt – hornorakouský partner mládežnického Rádia ICM

Naši moderátoři (David Borovka, David Kutlák).moderovali několik akcí pro různé
organizace (MěÚ Č. Krumlov….). Dále natočili rozhovory s řadou významných
osobností (Václav Klaus, Miroslav Kalousek, Vítězslav Jandák, Petr Kolář, Petr
Bende, Duo Verona, Tereza Kostková, Tomáš Matanoha, Karel Janák, Martin Kotík,
Věra Chytilová, …), které byly v rádiu odvysílány..
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V období letních prázdnin došlo, z důvodů odchodu několika moderátorů z rádia (VŠ,
jiné záležitosti), k rozsáhlé restrukturalizaci a obměně týmu. K jádru týmu tvořeného
Davidem Borovkou a Hankou Pavlínovou se přidali Radomil Řezáč, Danka Majerská,
Eva Žižková a později i Petr Prokeš. Tito lidé vnesli nové myšlenky a na jejich
základě se rozšířilo portfolio vysílaných pořadů (Crazy Travel, Diskuze Dany a Hany,
Black Party, Usměvavá dvouhodina, …).

Vysílací pracoviště Rádia ICM

Reportérka rádia Hanka Pavlínová

Začátkem září proběhl několikadenní meeting s našimi rakouskými partnery. Ten se
konal v době konání Dnu s Handicapem v Českém Krumlově. Oba týmy si vzájemně
vyměnily praktické zkušenosti a společně shromáždili materiál z Dnu s Handicapem,
který byl následně použit jako materiál pro vysílání obou rádií. V tomto termínu jsme
též úspěšně otestovali přímý přenos mimo studio rádia – jednalo se o testovací online přenos koncertu THE WALL 2006 Filipa Benešovského & spol.
Rádio ICM je také v kontaktu s multikinem Cinestar – v pořadech se objevují mimo
jiné i informace o nových filmech, ale především reportáže z tiskových konferencí,
kterých se naši moderátoři účastní.
Koncem roku 2006 probíhaly přípravy na další setkání s rakouskými partnery, které
se uskutečnilo v lednu 2007.
Poslechovost Rádio ICM v roce 2006
měsíc

soubežných

Celkem posluchačů

17
12
15
11
13
12
9
8
10
11
17
15

1442
1198
1329
1229
1365
1420
1087
1128
1680
1613
1547
1951
16.989

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM:
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Poznámka: druhý sloupec ukazuje tzv. „listener peak“ – neboli nejvyšší dosažený
počet souběžných posluchačů. Třetí sloupec vyjadřuje absolutně počet posluchačů
v daném měsíci.
Křivky poslechovosti jsou odvislé od jednotlivých pořadů, týdenní průměrová křivka
více kopíruje program, ovšem denní průměrová křivka zobrazuje „ideální vysílací
čas“, kterému se moderátoři rádia s postupem toho, jak se vyvíjela, snažili uzpůsobit
program.
Týdenní průměrová křivka poslechovosti

Denní průměrová křivka poslechovosti
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Hudební studio mladých (HSM)
Zkušební provoz hudebního studia mladých byl zahájen v průběhu měsíce září 2005.
Jde o sesterský projekt Rádia ICM, který zároveň navazuje na hudební aktivity
mládežnického klubu Bouda a rozšiřuje možnosti tvorby a růstu mládežnických
hudebníků a kapel.
Ačkoliv se HSM již od svého počátku potýká s problémem nedostatečných prostor,
přesto se povedlo realizovat hned několik zásadních projektů.
Prvním projektem bylo pořízení studiových nahrávek finalistů a vítězů národní
soutěže folkových a country talentů Dětská porta Praha 2006, kteří do této národní
soutěže postoupili z regionální jihočeské soutěže Krumlovská Dětská Porta 2005.
Studiová nahrávka pěti mladých folkových uskupení se stala základem pro vydání
hudebního CD „Vítězové dětské porty 2006“, které „spatřilo světlo světa“ v prosinci
2006.

HSM zaznamenalo také koncert k 10. výročí Krumlovské Dětské Porty „Hvězdy
desetiletí“, který byl upořádán v dubnu 2006 a následně také vlastní 10. ročník
soutěže Krumlovská dětská Porta 2006 (květen 2006). Zaznamenaný koncert a
soutěž jsou průběžně zpracovávány a budou dále využity pro vysílání v Rádiu ICM a
s některými nahrávkami se počítá pro vydání dalšího folkového hudebního CD. .
Dalším významným projektem bylo zajištění ozvučení festivalu mládežnické
jihočeské alternativní kultury CIHELNA - VYSTUPOVAT 2006 (červen 2006), který
byl pořádán mládežnickými organizátory v čele s Michalem Tejmarem ve spolupráci
s CPDM, o.p.s. (pracovištěm NZDM BOUDA). Z celého festivalu byl pořízen živý
zvukový záznam, který je průběžně zpracováván a zatím jsou k dispozici k dalšímu
využití 4 hudební profilová demo CD vybraných kapel.
Dalšími ne méně důležitými projekty bylo nahrávání mládežnických kapel ČPPL a
Caesarovy kanady (březen 2006), No Crapes (říjen 2006) a Pub Animals (září, říjen
2006). Jejich nahrávky vyšly na kompilačním CD BEST OF BOUDA v prosinci roku
2006.
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CD Vítězové Dětské Porty - obal

CD Best of Bouda - obal

Kromě klubu Bouda studio spolupracuje i s dalšími pracovišti CPDM, o.p.s.
především v oblasti informování posluchačů o jejich činnostech, aktivitách a
projektech.
Koncem roku 2006 se naskytla možnost získání nových prostor pro HSM, ale
doposud stále není jasné, kde Hudební studio mladých stabilněji prostorově zakotví.
Podpora projektů Rádio ICM a Hudební studio mladých

Uskutečnění obou mládežnických projektů - iniciativ bylo umožněno grantovou
podporou z programu Evropské unie Mládež prostřednictvím České národní agentury
Mládež Praha. Na podpoře projektů se dále podílelo finančně město Český Krumlov
a také Jihočeský kraj.

Česká národní agentura Mládež - logo

Program EU Mládež v akci - logo
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V. Další projekty a aktivity CPDM, o.p.s. v roce 2006
Soutěž mladých folkových talentů Dětská Porta – Krumlovský medvěd
Je tradičním projektem podpory dětských a mládežnických talentů v oblasti folkové a
country hudby. Jeho hlavním pořadatelem je DDM Český Krumlov.
CPDM, o.p.s. Český Krumlov patří spolu Městským divadlem, o.p.s. Český Krumlov
mezi spolupořadatele.
V roce 2006 se tato soutěžní přehlídka uskutečnila již podesáté. Patronem tohoto
ročníku byla již třetím rokem českobudějoviská folková kapela Nezmaři.
Soutěžního projektu se zúčastnilo přes 50 soutěžících dětí a mládežníků. Finálový
večer shlédlo zhruba 150 diváků.
Vítězové jednotlivých soutěžních kategorií postoupili do národního finále soutěže
Dětská Porta, které se uskutečnilo v únoru 2006 v Praze.
Vlastní květnové soutěži předcházely dva dubnové koncertní programy k desátému
výročí dětské porty v Krumlově, které byly uvedeny pod názvem Hvězdy desetiletí a
vystoupili na nich vítězové a laureáti téměř všech minulých deseti ročníků. Program
byl určen především žákům a studentům škol. Obou koncertů se dohromady
zúčastnilo kolem 500 diváků.
Obě akce byly nahrány Hudebním studiem mladých a vzniklo také mládežnické
folkové CD Vítězové dětské Porty 2006 (více v sekci Hudební studio mladých výše).

Dvojnásobní vítězové soutěže Krumlovská Dětská
Porta, Duo Živana Stupková a Jirka Toman
z Českých Budějovic, na koncertě Hvězdy desetiletí
2006

Folková skupina Popelki z Malont před soutěžním
vystoupením na Portě v květnu 2006
(dvojnásobní finalisté národního kola Dětská Porta
Praha)

Účast CPDM, o.p.s. na Bambiriádě v Táboře
CPDM, o.p.s. spolu s DDM Český Krumlov se zúčastnilo celostátní přehlídky
organizací pracujících s dětmi a mládeží v Táboře (červen 2006) formou realizace
hudebního programu Ozvěny Krumlovské Dětské Porty. Tento představil veřejnosti
vítěze této jihočeské hudební soutěže folkových mládežnických a dětských talentů.
Den dětí v Českém Krumlově
CPDM, o.p.s. se pravidelně podílí na této tradiční aktivitě, jejímž pořadatelem je
DDM Český Krumlov. Pracovníci a dobrovolníci CPDM, o.p.s opět zajišťovali
vybraná programová stanoviště tohoto programu.
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Studijní návštěva pracovníků Informačních center z Evropy v CPDM, o.p.s.
Ve třech dnech v polovině října 2006 CPDM, o.ps. hostilo evropské účastníky
krátkodobého studijního pobytu na téma informace a volný čas pro mládež, který
zorganizovala Česká národní agentura programu EU Mládež Praha. Evropští
pracovníci s mládeží (22 účastníků) si.v průběhu návštěvy prohlédli projektová
pracoviště CPDM, o.p.s., navštívili OS ICOS Český Krumlov a Dům dětí a mládeže v
Českém Krumlově. Ve středu se zúčastní koncertu skupiny Bratři Karamazovi v
klubu Bouda a v klubu Bouda zrealizovali
Mezinárodní večer určený také
mládežníklům a dalším zájemcům z Krumlova a natočili pořad s redaktory
mládežnického Rádia ICM.
Kromě Českého Krumlova navštivili také Pelhřimmov, Liberec a Prahu.
Výstava z evropských projektů mládeže realzovaných CPDM, o.p.s. v letech
1998-2005
Po celý měsíc března 2006 byla veřejnosti přístupná v předsálí pracoviště ICOS
(Český Krumlov, náměstí Svornosti) výstava Mládež a Evropa, která mapovala
mezinárodní mládežnické projekty, které CPDM, o.p.s. Český Krumlov realizovalo v
letech 1998 až 2005. Výstava je nyní umístěna v prostorách pracoviště ICM Český
Krumlov.
Projekt informování veřejnosti o evropských záležitostech
CPDM, o.p.s. spolupracovalo ne evropském informačním projektu občanského
sdružení ICOS Český Krumlov. Podíl činnosti CPDM, o.p.s. na tomto projektu
spočíval ve vydávání a rozesílání elektronického informačního bulletinu a v dodávání
informačních evropských materiálů pro informační koutky EU
(5 informačních koutku na Českokrumlovsku)
Centrum sociálních služeb Český Krumlov
V březnu 2006 bylo oficiálně otevřeno Centrum sociálních služeb (CSS) Český
Krumlov, které bylo založeno ve spolupráci dvou českokrumlovských neziskových
organizací (OS ICOS Český Krumlov a CPDM,o.p.s. Český krumlov) zatím jako
společné projektové pracoviště. Úkoly nového centra spočívají především pomoci
rozvoji sociálních služeb v návaznosti na komunitní plán sociálních služeb ve městě
Český Krumlov, rozvoji dobrovolnictví v sociálních službách, vzdělávání, iniciování
vzniku partnerských sociálních projektů ad.
Letní integrovaný tábor „Prázdniny v pohybu“
Po roční pauze navázalo CPDM, o.p.s. v roce 2006 znovu na dlouholetou tradici
pořádání letních táborových aktivit. V prvních 14 - ti dnech měsíce srpna 2006
připravilo na táborové základně DDM Český Krumlov prázdninový pobyt pro děti ve
věku 9 až 14 let s názvem „Prázdniny v pohybu“. Tábora, se zúčastnilo 30 dětí,
včetně části dětí ze znevýhodněného sociálního prostředí. Programové zaměření
bylo sportovní, kulturně poznávací a samozřejmě také klasicky „tábornické“.
Realizace tábora byla umožněna díky finančnímu přispění MŠMT ČR.
Programy jazykového vzdělávávní
Programy jazykového vzdělávání jsou vedlješí činností CPDM, o.p.s. od roku 1997.
V roce 2006 byl vyučován pouze něnecký jazyk ve třech kurzech za účasti necelých
30 frekventantů.
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Účast CPDM, o.p.s. na komunitním plánování v sociální oblasti
CPDM, o.p.s. spolu s pracovníky MěÚ Český Krumlov a OS ICOS Český Krumlov
dále pokračovalo v práci na komunitním plánování v sociální oblasti ve městě Český
Krumlov. Zaměstnanci CPDM, o.p.s. se podíleli předevěím na práci jednotlivých
pracovních skupin komunitního plánu (4 pracovníci CPDM).

Počet účastníků a uživatelů aktivit a služeb CPDM, o.p.s. – 2006
Činnosti a služby poskytované jednotlivými pracovišti a projekty jsou velmi různorodé
a obsahuji jednak aktivity v oblasti přímé (osobní) práce s účastníky a klienty, jednak
aktivity a služby, při kterých osobní kontakt s uživatelem není možný. Jednotlivé
projekty a trvalé aktivity projektových pracovišť nelze, z důvodů odlišného zaměření a
způsobu práce, mezi sebou srovnávat.
Z těchto důvodů neuvádíme na tomto místě souhrnný tabulkový přehled počtu
účastníků našich projektů a aktivit a uživatelů námi poskytovných služeb.
Jednotlivé statistické údaje jsou uvedeny vždy samostatně v textu u každého
projektového pracoviště.
V jednotlivých statistikách pracovišť nejsou uvedeny některé aktivity a počty jejich
uživatelů, které byly uskutečňovány ve spolupráci s dalšími organizacemi nebo
aktivity, u kterých lze vykazovat vysloveně zprostředkovaníé efekty.
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Přehled hlavních partnerů, se kterými CPDM, o.p.s. spolupracovalo

S.D.M. Sdružení dětí a mládeže v Českých Budějovicích
Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově
Středisko výchovné péče Český Krumlov
Občanské sdružení Spirála Český Krumlov
Město Český Krumlov
Městské divadlo, o.p.s. v Českém Krumlově
Pedagogicko psychologická poradna Český Krumlov
OS ICM Tábor
ICOS Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov
AICM ČR Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro
mládež
ICM Informační centra pro mládež v ČR
Česká národní agentura programu EU „Mládež“
EURODESK, česká centrála Praha
Krajský úřad – Jihočeský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
NIDM Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Rada vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky
FRF Freies Radio Freistadt (A)
FRO Freies Radio Oberosterreich Linz (A)
Multikino Cinestar České Budějovice
Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích
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Finanční zpráva
Způsob financování činnosti a struktura finančních zdrojů
Financování obsahových činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov je od doby založení
společnosti (1997) programově postaveno na
vícezdrojovém způsobu jejich
zajišťování.
Tento přístup umožňuje dosahování celkově větší stability především při zajišťování
obsahu činnosti jednotlivých projektových pracovišť (dlouhodobých projektů). Tímto
způsobem se společnost snaží předcházet možné finanční a tím i programové
nestabilitě v případě „výpadků“ některých finančních zdrojů.
Zdroje příjmů CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2006
a)Systémový roční příspěvek na zajišťovaní obsahových, administrativních a řídících
činností z rozpočtu města Český Krumlov
b)Finanční příspěvky z grantových titulů města Český Krumlov (granty v oblasti
podpory kultury, komplexního programu prevence a komunitního plánu sociálních
služeb)
c)Finanční grantové prostředky získané na základě projektů od ústředních státních
orgánů (MŠMT ČR, MPSV ČR, Úřad vlády ČR – RVKPP)
d)Finanční grantové a příspěvkové prostředky získané na základě projektů
z rozpočtu Jihočeského kraje (v roce 2006 se jednalo o finanční granty příspěvky
administrované odborem školství, mládeže a tělovýchovy, odborem kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a oddělením řízení projektů a grantů JČK)
e)Finanční grantové prostředky Evropské unie (EU program Mládež)
f)Finanční příspěvek města Kaplice
g)Finanční prostředky plynoucí z vlastních výkonů a ostatních příjmů CPDM, o.p.s.
Český Krumlov
Charakter finančních prostředků získaných v roce 2006
Neinvestiční finanční prostředky

Finanční prostředky tohoto charakteru jsou klíčovými pro uskutečňování plánovaných
obsahových činností společnosti (jednotlivých pracovišť a projektů) a jejich rozvoj..
Tyto prostředky umožňují realizovat potřebné personální výkony, materiální zajištění
a úhradu služeb, které souvisejí s uskutečňovanými aktivitami.
Všechny neinvestiční prostředky získané z výše uvedených zdrojů jsou pro činnost
společnosti důležité.
Přesto je potřebné upozornit na některé významné pozitivní posuny, kterých bylo
dosaženo:
-zvyšování míry kvality činnosti pracovišť CPDM, o.p.s. a zlepšování spolupráce naší
společnosti s městem Český Krumlov se v roce 2006 projevilo na vyšším ročním
přímém příspěvku z rozpočtu města Český Krumlov, CPDM, o.p.s. bylo také se
svými projekty úspěšnější v grantových programech města Český Krumlov
-díky v roce 2006 pozitivně nastavené spolupráci mezi odborem pro mládež MŠMT
ČR a Asociací pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR (AICM ČR),
jejímž je CPDM, o.p.s. členem, se podařilo do podpory ICM v ČR zapojit finanční
zdroje Ministerstva informatiky ČR, určené na obnovu technického vybavení a
webových stránek. CPDM, o.p.s. takto získalo pro projektové pracoviště ICM –
Informační centrum pro mládež navíc prostředky na nákup počítačové techniky a
obnovu webových stránek ve výši 138.000,- Kč.
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-v rámci projektu „Rádio ICM a Hudební studio mladých“ (iniciativa mládeže zahájená
v roce 2005) byla získána významná pokračovací podpora tohoto projektu,
postaveného v této fázi na těsnější spolupráci s hornorakouskými partnery,
z programu Evropské unie pro neformální vzdělávání a kulturu Mládež
prostřednictvím České národní agentury programu Mládež Praha (grant pro období
červen 2006 až červen 2007 v celkové výši 285.950,- Kč)
-díky nově vzniklé kategorii „podpora informačních center pro mládež a otevřených
klubů“ v rámci Jihočeských programů podpory práce s dětmi a mládeží (Jihočeský
kraj) se naší společnosti podařilo získat významné granty na podporu ICM Český
Krumlov a NZDM Bouda
Investiční finanční prostředky

Pro rok 2006 se naší společnosti podařilo získat po delším čase také investiční
finanční prostředky, které byly určeny na realizací obnovy a rekonstrukce zahradního
areálu špičák 114 Český Krumlov. Cílem projektu byla úprava celého areálu tak, aby
mohl kvalitněji sloužit potřebám volného času a odpočinku dětí, mládeže a další
veřejnosti.
Pro tento projekt získalo CPDM, o.p.s. finanční podporu MŠMT ČR ve výši 250.000,Kč a podporu města Český Krumlov v objemu necelých 347.000,- Kč.
Financování CPDM, o.p.s. Český Krumlov v tabulkách a grafech
Níže uvedený přehled (Tabulka 1) ukazuje finanční prostředky (včetně investic),
které CPDM, o.p.s. Český Krumlov získalo pro zajištění činnosti projektových
pracovišť a dílčích projektů v roce 2006 z jednotlivých externích zdrojů (prostředky
mimo rozpočet města Český Krumlov).
Tabulka 1
Externí projektové granty a příspěvky přijaté v roce 2006 (mimo příspěvků a grantů z
rozpočtu města Český Krumlov)
Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

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

Informační činnosti pro mládež
Informační činnosti pro mládež
Info kampaň-All Different-All Equal
Podpora pořízení techniky, web
Streetwork ČK a Kaplice
Streetwork ČK a Kaplice. Poradna
Streetwork ČK a Kaplice. Poradna
Streetwork ČK a Kaplice. Poradna
Streetwork ČK a Kaplice. Poradna
Streetwork ČK a Kaplice. Poradna
NZDM BOUDA 2006
NZDM BOUDA 2006
NZDM BOUDA 2005-2006
NZDM BOUDA 2006
NZDM BOUDA 2006
Výtvarné aktivity - děti, mládež
Kulturní festival mládeže Cihelna
Kulturní festival mládeže Cihelna

MŠMT ČR – G
JČK – G
AICM ČR – P
MŠMT ČR – G
Úřad vlády - G
JČK – G
JČK - G
*JČK -G (05/06)
MPSV ČR – G
Město Kaplice-P
JČK – G
MPSV ČR – G
*JČK - G (05/06)
JČK – G
MŠMT ČR – G
JČK – G
JČK – P
MŠMT ČR – G
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Částka 2006
260 000,00 Kč
100 000,00 Kč
7 500,00 Kč
28 000,00 Kč
245 000,00 Kč
100 000,00 Kč
143 500,00 Kč
70 704,00 Kč
70 000,00 Kč
10 000,00 Kč
50 000,00 Kč
193 500,00 Kč
7 400,00 Kč
100 000,00 Kč
35 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
17 595,50 Kč

NZDM Klub BOUDA
Rádio ICM a HSM
Rádio ICM a HSM
Rádio ICM a HSM
CPDM
CPDM

Mládežnická muzika - hudební CD
Internetové rádio a hudební studio
Internetové rádio a hudební studio
Internetové rádio a hudební studio
Letní integrovaný tábor Zátoň
Obnova zahrady Špičák 114

MŠMT ČR – G
MŠMT ČR – G
*EU Mládež-G1
**EU Mládež-G2
MŠMT ČR - G
MŠMT ČR - G

27 704,50 Kč
22 500,00 Kč
29 242,00 Kč
174 563,00 Kč
31 200,00 Kč
250 000,00 Kč

Celkem

2 003 409,00 Kč

Z toho
Neinvestiční celkem
Investiční celkem

1 753 409,00 Kč
250 000,00 Kč

Následující přehled (Tabulka 2) znázorňuje finanční prostředky, které byly CPDM,
o.p.s. Český Krumlov poskytnuty z rozpočtu města Český Krumlov (přímé rozpočtové
příspěvky, finanční prostředky z grantů města Český Krumlov a investiční rozpočtový
příspěvek).
Tabulka 2
Přímé příspěvky a projektové granty získané z rozpočtu města Č. Krumlov v roce
2006
Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

ICM
Streetwork
NZDM Klub BOUDA
Rádio ICM / HSM
CPDM, o.p.s.-centrum
CPDM, o.p.s.-zahrada
Streetwork
Streetwork
NZDM Klub BOUDA
NZDM Klub BOUDA
NZDM Klub BOUDA
NZDM Klub BOUDA

ICM - provoz
Streetwork - provoz
Bouda - provoz a zahrada
Rádio ICM/Hudební studio - provoz
Organizační a administr.zaj.činn.
Obnova areálu zahrady Špičák
Streetwork ČK. Poradna
Streetwork ČK. Poradna
NZDM BOUDA 2006
Výtvarné aktivity - děti, mládež
Mládežnická muzika - CD
Kulturní festival mládeže Cihelna

MČK - rozpočet
MČK - rozpočet
MČK - rozpočet
MČK - rozpočet
MČK - rozpočet
MČK - rozpočet
MČK - KPP
MČK - KPSS
MČK - KPP
MČK - kultura
MČK - kultura
MČK - kultura

Částka 2006
189 769,32 Kč
20 000,00 Kč
219 291,68 Kč
100 000,00 Kč
508 700,00 Kč
346 967,19 Kč
32 000,00 Kč
90 287,00 Kč
35 000,00 Kč
27 000,00 Kč
12 000,00 Kč
10 000,00 Kč

Celkem

1 591 015,19 Kč

Z toho
Neinvestiční celkem
Investiční celkem

1 244 048,00 Kč
346 967,19 Kč
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Další tabulka (Tabulka 3) pak doplňuje výše uvedené přehledy získaných externích
a městských finančních zdrojů o rozpočtové příjmy zajištěné v roce 2006 z vlastních
činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov.
Tabulka 3
Finanční prostředky z vlastních výkonů a jiné výnosy CPDM. o.p.s.
Pracoviště CPDM

Částka 2006

ICM - Informační centrum pro mládež
Streetwork a Protidrogová poradna u Boudy
BOUDA - nízkoprahový volnočasový klub pro děti a mládež
Rádio ICM a HSM - Hudební studio mladých
CPDM, o.p.s.- administrativní a projektové řízení
Jazyková škola
Letní tábor Zátoň

68 449,50 Kč
5 550,00 Kč
24 799,13 Kč
35 590,50 Kč
613,28 Kč
56 000,00 Kč
75 000,00 Kč

Celkem

266 002,41 Kč

Následující přehled (Tabulka 4) uvádí podíl jednotlivých druhů zdrojů (donátoři,
vlastní příjmy), které se podílely na financování činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov
v roce 2006 (uváděno v absolutních číslech, zaokrouhleno na Kč)
Tabulka 4
Přehled finančních získaných dle jednotlivých zdrojů (vč.investičních prostředků)
Zdroj

Neinvestiční-provozní

Investiční

Celkem

MŠMT ČR
MPSV ČR
Úřad vlády ČR
Jihočeský kraj
EU program Mládež
Město Český Krumlov
Obce regionu
CPDM – vl. výkony

422 000,00 Kč
263 500,00 Kč
245 000,00 Kč
601 604,00 Kč
203 805,00 Kč
1 244 048,00 Kč
10 000,00 Kč
266 002,00 Kč

250 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
346 967,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Celkem

3 255 959,00 Kč

596 967,00 Kč 3 852 926,00 Kč
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672 000,00 Kč
263 500,00 Kč
245 000,00 Kč
601 604,00 Kč
203 805,00 Kč
1 591 015,00 Kč
10 000,00 Kč
266 002,00 Kč

Tabulka 5 obsahuje vysvětlivky a poznámky ke všem výše uvedeným tabulkovým
údajům
Tabulka 5
Vysvětlivky:
MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
JČK - Jihočeský kraj
MPSV ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
EU Mládež – program Evropské unie Mládež prostřednictvím České národní agentury Mládež
AICM ČR - Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR
MČK - rozpočet – přímé příspěvky z rozpočtu města Český Krumlov
MČK - KPP - Komplexní program prevence města Český Krumlov
MČK - KPSS - Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov
MČK - kultura - Grantový program v oblasti kultury města Český Krumlov
Položky označené * - podílové části grantů získané pro období 2005 - 2006
Položku označené ** - podílové části grantů získané pro období 2006 - 2007
G = grant, P = příspěvek

Níže uvedený graf (Graf 1) znázorňuje celkový procentuální podíl jednotlivých zdrojů
na financování činnosti aktivit CPDM, o.p.s. Český Krumlov v roce 2006 (včetně
poskytnutých investičních prostředků)
Graf 1
Finanční příjmy CPDM, o.p.s. dle zdrojů včetně investic - 2006

Obce regionu
0,3%

CPDM - vlastní výkony
7%

MŠMT ČR
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MPSV ČR
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Úřad vlády ČR
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Město Český Krumlov
42%
EU program Mládež
5%

MŠMT ČR

MPSV ČR

Úřad vlády ČR

Jihočeský kraj

EU program Mládež
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Jihočeský kraj
16%

Město Český Krumlov

Obce regionu

CPDM - vlastní výkony

Další graf (Graf 2) znázorňuje procentuální podíl jednotlivých neinvestičních
(provozních) zdrojů na financování činnosti aktivit CPDM, o.p.s. Český Krumlov
v roce 2006.
Graf 2
Financování obsahové činností a provozu CPDM, o.p.s. - zdroje financování v roce 2006
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Finanční prostředky vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2006
Náklady vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2006 činily částku
172.541,- Kč, což činí 5,26 % z celkových neinvestičních nákladů vynaložených na
programovou činnost společnosti.
Tyto náklady obsahují: poměrnou část finančních prostředků vynaložených na:
plat ředitele, náklady na kancelářský materiál, opravy prostor, cestovné, poštovné a
výkony spojů, nájem, služby spojené s nájmem, vedení účetnictví, bankovní
poplatky, zákonné pojištění zaměstnanců a část nákladů na pojištění majetku. .
Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. za rok 2006
CPDM, o.p.s. dle účetních uzávěrek vykázalo za rok 2006 celkový záporný výsledek
hospodaření v hlavních činnostech ve výši –22.398,50 Kč. Na základě platné dotační
smlouvy, uzavřené mezi Městem Český Krumlov a CPDM, o.p.s. Český Krumlov, je
ztráta v uvedené výši pokryta z rozpočtu města Český Krumlov (dorovnání
rozpočtového příspěvku pro CPDM, o.p.s. Český Krumlov ze strany rozpočtu města
Český Krumlov na rok 2006). .
V rámci celkového hospodaření (s dorovnaným systémovým rozpočtovým
příspěvkem města Český Krumlov) vykazuje CPDM, o.p.s. Český Krumlov kladný
hospodářský výsledek ve výši +31,80 Kč.
Rozpočtem města Český Krumlov vyrovnávaná ztráta ve výši 22.398,50 Kč je účetně
evidována ve střediscích:
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Centrum – organizační a administrativní řízení společnosti, výše ztráty 9.084,68 Kč.
Ztráta v tomto účetním středisku byla způsobena: a)potřebou zadání vypracování a následné
úhrady projektové studie na investiční rekonstrukci a obnovu areálu zahrady Špičák 114
(vypracovaná studie za 6.880,- Kč), b)neplánovanou potřebou nutné rekonstrukce zdí,
omítek a osvětlení kanceláře vedení společnosti (stavební rekonstrukční práce v celkové
4.500,- Kč).

ICM-Informační centrum pro mládež, výše ztráty 3.359,08 Kč.
Ztráta byla způsobena potřebou instalace nového osvětlení v hlavní místnosti projektového
pracoviště ICM Český Krumlov (instalace nových světel v celkové výši 13.188,- Kč).

Streetwork a Protidrogová poradna, výše ztráty 9.954,74 Kč
Ztráta byla způsobena potřebou nákupu zdravotnického materiálu (8.036,55 Kč) a nutností
pořízení roční parkovací karty pro služební vozidlo (část nákladů na kartu v celkové výši
1.825,- Kč).

Stav rezervního finančního fondu CPDM, o.p.s.
Stav rezervního fondu CPDM, o.p.s. k 1.1.2006 činil částku ve výši 107.675,08 Kč
Po připočtení kladného hospodářského výsledku CPDM, o.p.s. za rok 2006 (stav
k 31.12. 2006) ve výši 31,80 Kč činí stav rezervního fondu společnosti k 1.1. 2007
částku ve výši 107.706,88 Kč.
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Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. Český Krumlov v tabulkách

Strukturovaný přehled nákladů a výnosů CPDM, o.p.s. v roce 2006
Uváděno v Kč
NÁKLADY :
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovní náhrady
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojišt.
Kurzové ztráty
Ostatní daně a poplatky
Bankovní poplatky
Ostatní náklady
Cestovní pojištění
Poskytnuté čl. příspěv.

Centrum
ICM
Streetwork
Bouda
Jaz.škola
Radio ICM-HSM
202,00Kč 178 804,50Kč 80 873,00Kč 116 252,77Kč
0,00Kč
197 398,60Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč 51 308,30Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
2 416,10Kč
0,00Kč
0,00Kč
15 790,00Kč 35 312,50Kč
6 342,00Kč
1 946,00Kč
0,00Kč
945,50Kč
214,50Kč 10 639,50Kč 27 204,50Kč
9 187,00Kč
0,00Kč
21 768,00Kč
28 310,82Kč 155 249,74Kč 96 123,58Kč 96 473,50Kč 4 760,00Kč
126 885,76Kč
338 936,26Kč 194 102,00Kč 435 527,74Kč 370 468,00Kč 41 640,00Kč
31 406,00Kč
118 058,16Kč 63 432,70Kč 145 633,72Kč 107 801,04Kč 9 568,40Kč
7 595,98Kč
0,00Kč
326,56Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
3 570,57Kč
1 825,00Kč
0,00Kč
1 825,00Kč
2 271,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
15 061,20Kč
9 210,40Kč
3 466,20Kč
0,00Kč
0,00Kč
30,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
3 462,40Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
2 500,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč

CELKEM

518 397,94Kč 649 577,90Kč 796 995,74Kč 761 586,11Kč 55 968,40Kč

VÝNOSY :
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Provozní dotace
Jiné ostatní výnosy

Centrum
ICM
Streetwork
Bouda
Jaz.škola
Rádio ICM-HSM
0,00Kč 68 449,50Kč
5 550,00Kč 20 724,00Kč 56 000,00Kč
1 400,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
4 074,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
613,28Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
508 700,00Kč 577 769,32Kč 781 491,00Kč 736 787,18Kč
0,00Kč
354 009,91Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
1,13Kč
0,00Kč
34 190,50Kč

CELKEM

509 313,28Kč 646 218,82Kč 787 041,00Kč 761 586,31Kč 56 000,00Kč

Ztráta (Město ČK)

-9 084,66Kč

-3 359,08Kč

Zisk (CPDM ČK)

-9 954,74Kč

0,00Kč

0,00Kč

0,20Kč

31,60Kč

Celkem výnosy po vyrovnání ztráty (město ČK)
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LT Zátoň
31 240,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
7 162,50Kč
48 942,50Kč
17 000,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
1 855,00Kč
0,00Kč

389 600,41Kč 106 200,00Kč
LT Zátoň
75 000,00Kč
0,00Kč
0,00Kč
31 200,00Kč
0,00Kč

389 600,41Kč 106 200,00Kč
0,00Kč

0,00Kč

CELKEM
604 770,87Kč
51 308,30Kč
2 416,10Kč
60 336,00Kč
76 176,00Kč
556 745,90Kč
1 429 080,00Kč
452 090,00Kč
3 897,13Kč
5 921,00Kč
27 767,80Kč
3 462,40Kč
1 855,00Kč
2 500,00Kč

3 278 326,50Kč
CELKEM
227 123,50Kč
4 074,00Kč
613,28Kč
2 989 957,41Kč
34 191,63Kč

3 255 959,82Kč
-22 398,48Kč
31,80Kč
3 278 358,30 Kč

Výsledovka a rozvaha CPDM,o.p.s. za rok 2006

Výsledovka
Číslo
účtu
Název účtu

Počáteční
stav

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

Náklady
501100
501109
501110
501120
501130
501160
501200
501300
501310
501320
501400
501409
501410
501600
501700
501900
501910
502100
502200
502300
504100
50x

Spotřební materiál
Spotřební materiál
DDHM nad 500,-Kč
Knihy,publikace
Tisk,nákup novin
PHM služební auto
Kancelářské potřeby
Materiál na údržbu
Mat-údrž.kanc.tech.
Materiál-údržba auta
Potraviny
Potraviny
Potraviny tábor
Mater-protidr.pr.
Potř-zaj.proj.
Ost.spotř.mat.
Propagační materiál
El.energie
Teplo
Vodné,stočné
Prodané zboží
Spotř.nákupy

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

33255,00
238,00
358953,00
2641,50
609,50
18391,30
9368,10
401,00
5447,00
994,00
13721,50
420,00
27447,00
20782,97
9523,00
46758,40
55819,60
5935,30
43942,00
1431,00
2416,10
658495,27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

33255,00
238,00
358953,00
2641,50
609,50
18391,30
9368,10
401,00
5447,00
994,00
13721,50
420,00
27447,00
20782,97
9523,00
46758,40
55819,60
5935,30
43942,00
1431,00
2416,10
658495,27

33255,00
238,00
358953,00
2641,50
609,50
18391,30
9368,10
401,00
5447,00
994,00
13721,50
420,00
27447,00
20782,97
9523,00
46758,40
55819,60
5935,30
43942,00
1431,00
2416,10
658495,27

511100
511200
511210
511220
512100
512200
512300
518100
518150
518151
518290
518310
518610
518620
518700
518710
518719
518720
518740
518800
518810
518820
518890
518900

Opravy prostor
Opravy zařízení
Opravy nářadí
Údržba a opravy SA
Cestovné
Stravné
Ubytování při PC
Poštovné
Telefonní poplatky
Telefonní karty
Služby s nájmem
Uložení odpadu
Vstupné
Ubytování
Softwarové služby
Úč.,porad.sl.
Úč.porad.sl.
Kurzovné
Drobný software
Nájem.nebyt.pr.
Nájmy mat.
Nájemné Kostelní
Nájemné zahrada
Ostatní služby

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45986,00
9965,00
1232,00
3153,00
71643,00
1266,00
3267,00
5616,50
81231,50
6700,00
73753,21
511,60
450,00
36020,00
145215,59
63650,00
4760,00
16250,00
9660,00
23155,00
2500,00
850,00
12761,00
5131,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45986,00
9965,00
1232,00
3153,00
71643,00
1266,00
3267,00
5616,50
81231,50
6700,00
73753,21
511,60
450,00
36020,00
145215,59
63650,00
4760,00
13250,00
9660,00
23155,00
2500,00
850,00
12761,00
5131,50

45986,00
9965,00
1232,00
3153,00
71643,00
1266,00
3267,00
5616,50
81231,50
6700,00
73753,21
511,60
450,00
36020,00
145215,59
63650,00
4760,00
13250,00
9660,00
23155,00
2500,00
850,00
12761,00
5131,50
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518910
518930
518940
518960
51x

Zprostředk.služby
Streaming rádia
Úklidová práce
Lékařské prohlídky
Služby

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38660,00
18055,00
14665,00
150,00
696257,90

0,00
0,00
0,00
0,00
3000,00

38660,00
18055,00
14665,00
150,00
693257,90

38660,00
18055,00
14665,00
150,00
693257,90

521000
521009
521200
524000
524009
52x

Mzdové náklady
Mzdové náklady
Mzdové nákl-OON
Zákonné soc.poj.
Zákonné soc.poj.
Osobní náklady

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1352363,00
41640,00
35077,00
442521,60
9568,40
1881170,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

538000
538100
538200
538309
53x

Ost.daně a popl.
Poplatky OSA
Parkovací karty
Popl.státní inst.
Daně a poplatky

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50,00
1221,00
3650,00
1000,00
5921,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50,00
1221,00
3650,00
1000,00
5921,00

50,00
1221,00
3650,00
1000,00
5921,00

545000
549100
549109
549200
549300
549400
549500
549600
549900
54x

Kursové ztráty
Bankovní poplatky
zaokrouhlení
Zákon.poj.zam.
Cestovní pojištění
Pojištění živelní
Zákon.poj. auto
Sdruž.fin.prostř.
Inventurní rozdíly
Ostatní náklady

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3897,13
6199,60
0,40
5205,00
1855,00
7406,00
1756,00
7500,00
3163,20
36982,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3897,13
6199,60
0,40
5205,00
1855,00
7406,00
1756,00
7500,00
3163,20
36982,33

3897,13
6199,60
0,40
5205,00
1855,00
7406,00
1756,00
7500,00
3163,20
36982,33

582100
58x

Čl.přísp.AICM
Poskytnuté přísp.

0,00
0,00

2500,00
2500,00

0,00
0,00

2500,00
2500,00

2500,00
2500,00

Náklady celkem

0,00

3281326,50

3000,00

3278326,50

3278326,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13050,00
1800,00
51255,50
56000,00
7564,00
23550,00
4,00
75000,00
400,00

13050,00
1800,00
49755,50
56000,00
7564,00
23550,00
4,00
75000,00
400,00

13050,00
1800,00
49755,50
56000,00
7564,00
23550,00
4,00
75000,00
400,00

0,00

0,00

4074,00

4074,00

4074,00

60x

Tržby z pronájmu
Tržby z pronájmu
Tržby za služby ICM
Kurzovné JŠ
Tržby za vstupné
Organ.zajištění akcí
Vyúčt.provoz.nákl.
Tržby za poř.táborů
Tržby nahr.studio
Tržby za zboží
Bouda
Tržby-vlastní
výkony

0,00

1500,00

232697,50

231197,50

231197,50

644100
649100
649109
649200
64x

Běžné bank.úroky
Jiné ostatní výnosy
zaokrouhlení
Náhrada škody
Ostatní výnosy

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

613,28
0,43
0,70
34190,50
34804,91

613,28
0,43
0,70
34190,50
34804,91

613,28
0,43
0,70
34190,50
34804,91

1352363,00 1352363,00
41640,00
41640,00
35077,00
35077,00
442521,60 442521,60
9568,40
9568,40
1881170,00 1881170,00

Výnosy
602100
602109
602120
602209
602400
602600
602840
602920
602930
604100
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691100
691200
691210
691300
691400
691500
69x

Provoz.dot.MěÚ ČK
Přovoz.dot.od obcí
Přovoz.dot.od obcí
Provoz.dot.ze st.roz.
Provoz.dot.nestátní
Neinvest.dot.-st.roz.
Provozní dotace

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Výnosy celkem

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-29241,74
0,00
-29241,74

1047398,48
219048,00
10000,00
245000,00
174563,67
1287104,00
2983114,15

-27741,74
3250616,56
Hospodářský zisk za
období
Hospodářský zisk celkem

1047398,48
219048,00
10000,00
245000,00
203805,41
1287104,00
3012355,89
3278358,30

1047398,48
219048,00
10000,00
245000,00
203805,41
1287104,00
3012355,89
3278358,30

31,80
31,80

Rozvaha analyticky
Číslo
účtu

stav

Obraty
za
období
MD

Počáteční
Název účtu

Obraty za

Obraty

Koncový

období D

rozdíl

stav

0,00
0,00
41494,00 317459,00
41494,00 317459,00

47500,00
1155272,39
1202772,39

Aktiva
022100
028000
02x

Samostatné mov.věci,soubory
Drobný dlouhod.hm.maj.
Dlouhod.hm.maj.odpis

47500,00
837813,39
885313,39

0,00
358953,00
358953,00

082100

Oprávky k samost.mov.věcem

0,00

088000

Oprávky k dr.dlouhod. h.m.

41494,00

08x

Oprávky k dlouhod. h.m.

-47500,00
837813,39
885313,39
0,00

400447,00

400447,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2519,80
2519,80

2416,10
2416,10

103,70
103,70

103,70
103,70

0,00

2519,80

2416,10

103,70

103,70

16350,00
5693,68
22043,68

538755,70
845,85
539601,55

545507,70
317,41
545825,11

-6752,00
528,44
-6223,56

9598,00
6222,12
15820,12

214014,78 3937763,50 3803971,06 133792,44
10000,00
0,00
0,00
0,00
224014,78 3937763,50 3803971,06 133792,44

347807,22
10000,00
357807,22

0xx
132000
13x

Zboží na skladě a v prodejnách
Zboží

1xx
211100
211300
21x

Pokladna Centrum
Pokladna EUR
Peníze

221100
221300
22x

GE 516804544/0600
GE t.vkl3738-516804544/0600
Účty v bankách

261000

Peníze na cestě
Převody mezi finančními
účty

26x
2xx
311000
314100
314200
314300

Odběratelé
Zálohy na služby
Zálohy Triumfa
Zálohy na služby nájem

41494,00

0,00

0,00
358953,00 317459,00
358953,00 317459,00

-47500,00
-1155272,39
-1202772,39

0,00

422355,00

422355,00

0,00

0,00

0,00

422355,00

422355,00

0,00

0,00

246058,46 4899720,05 4772151,17 127568,88

373627,34

14413,00
0,00
62000,00
0,00
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132193,00
16000,00
0,00
1825,00

141913,00
16000,00
0,00
0,00

-9720,00
0,00
0,00
1825,00

4693,00
0,00
62000,00
1825,00

Kostelní
314400
314500
314600
315000
315900
31x

Zálohy E.ON
Zálohy ostatní
Záloha přístroj na vodu
Ostatní pohledávky
Přefakturace nákladů
Pohledávky

335000
33x

Pohledávky za zaměstnanci
Zúčtování se zam. a instituc.

341100
348100
348200
348300
348400

Úrok na term.vkladu
Dotace Úřad vlády
Dotace MŠMT
Dotace MPaSV
Grant - Program ES "Mládež"

348500
348700
348800
348900
34x

Dotace Jihočeský kraj
Zúčtování s MěÚ ČK dotace
Zúčtování s MěÚ ČK příspěvky
Zúčtování s MěÚ Kaplice přísp
Zúčtování daní, dotací a
ostatní

381000
38x

Náklady příštích období
Přechodné účty aktiv a pasiv

395000

Vnitřní zúčtování
Oprav.pol k zúčt.vzt., vnitř
zúčt.

3000,00
0,00
0,00
7752,00
0,00
87165,00

4800,00
0,00
2000,00
5850,00
21713,00
184381,00

0,00
0,00
0,00
10602,00
21713,00
190228,00

4800,00
0,00
2000,00
-4752,00
0,00
-5847,00

7800,00
0,00
2000,00
3000,00
0,00
81318,00

653,00
653,00

26756,50
26756,50

26781,00
26781,00

-24,50
-24,50

628,50
628,50

1022,00
0,00
0,00
0,00
32545,26

0,00
245000,00
672000,00
263500,00
174563,67

0,00
245000,00
672000,00
263500,00
247008,33

0,00
0,00
0,00
0,00
-72444,66
101357,37
21229,73
0,00
0,00
152572,30

1022,00
0,00
0,00
0,00
-39899,40

131896,40 601604,00 702961,37
1168,75 1394398,48 1373168,75
0,00 219048,00 219048,00
0,00
10000,00
10000,00
166632,41 3580114,15 3732686,45

30539,03
22398,48
0,00
0,00
14060,11

5630,50
5630,50

6904,41
6904,41

5630,50
5630,50

1273,91
1273,91

6904,41
6904,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260080,91 3798156,06 3955325,95 157169,89

102911,02

Aktiva celkem

506139,37 9100842,91 9130340,22 -29497,31

476642,06

321000
325000
32x

Dodavatelé
Ostatní závazky
Závazky

46200,00 1483146,29 1462815,29 -20331,00
0,00
72191,20
72191,20
0,00
46200,00 1555337,49 1535006,49 -20331,00

25869,00
0,00
25869,00

331000
336100
336200
33x

Zaměstnanci
Zúčtování s ZP
Zúčtování s SP
Zúčtování se zam. a inst.

342100
342200
34x

Záloha na daň ze ZČ
Srážková daň
Zúčtování daní, dotací.ost.
zúčt.

383000
384000
389000
38x

Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Přechodné účty aktiv a pasiv

39x

3xx

Pasiva

3xx

80647,00 1412583,00 1429080,00
13024,00 171389,00 175156,00
32358,00 428600,00 438522,00
126029,00 2012572,00 2042758,00

16497,00
3767,00
9922,00
30186,00

97144,00
16791,00
42280,00
156215,00

10330,00
1032,00

103588,00
13798,00

104579,00
13094,00

991,00
-704,00

11321,00
328,00

11362,00

117386,00

117673,00

287,00

11649,00

0,00
49550,00
63262,04
112812,04

0,00
49550,00
71415,25
120965,25

1259,00
0,00
80002,33
81261,33

1259,00
-49550,00
8587,08
-39703,92

1259,00
0,00
71849,12
73108,12

296403,04 3806260,74 3776698,82 -29561,92

266841,12
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900100

900201
901000
90x

Dary a dotace
Investiční dot.-oprava zahrady
M
Investiční dotace-opr.zahr.
MěÚ
Vlastní jmění
Vlastní jmění

26144,30

0,00

0,00

0,00

26144,30

0,00

250000,00

250000,00

0,00

0,00

0,00
369596,69
395740,99

346967,19
0,00
596967,19

347000,00
0,00
597000,00

32,81
0,00
32,81

32,81
369596,69
395773,80

911000
91x

Fond rezervní
Fondy

188821,41
188821,41

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

188821,41
188821,41

931000

0,00

-24970,20

0,00

0,00

24970,20

24970,20

-374826,07

93x

Výsledek hospodaření

24970,20
399796,27
374826,07

24970,20

932000

Výsl.hosp. ve schv.řízení
Nerozděl.zisk,neuhr.ztráta
min.let

24970,20

24970,20

0,00

-374826,07

209736,33

621937,39

621970,20

32,81

209769,14

506139,37 4428198,13 4398669,02 -29529,11

476610,26

900200

9xx
Pasiva celkem

31,80
31,80
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Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
obecně prospěšná společnost

Český Krumlov
Kontakty
Vedení společnosti
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
CZ-381 01 Český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427 (prostřednictvím pracoviště ICM Č.Krumlov)
E-mail: cpdm@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cz
Ředitel CPDM, o.p.s. Český Krumlov: Mgr. Vlastimil Kopeček
Statutární zástupci: členové správní rady CPDM, o.p.s. Český Krumlov:
Mgr. Jaroslava Löblová a Mgr. Jan Tůma
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
Streework (mobil): 736 634 126
E-mail: kcentrum@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cz
Vedoucí pracoviště: Mgr. Jakub Průcha
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
Organizační supervize : Jan Čepelák, Mgr.Vlastimil Kopeček, Daniel Turnhofer
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