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Provedli JSme audit přiložené účetní zavěrky společnosti Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku
a ztráty za rok končící 31.12.2015, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2015
a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další
vysvětlující mformace. Údaje o společnosti Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s jsou uvedeny
na straně 1 přílohy této účetm závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. je odpovědný za sestavení účetní
závěrky. která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné (materiální) nespravnosti způsobené podvodem nebo chybou
Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů české republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické
požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupu k získání důkazních mformací o částkách a údajích
zveřejněných v učetní závěrce. Výběr auditorských postupu závisí na úsudku auditora, zahrnujícím
i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené
podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní
pro sestavení účetn1 závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky.
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů
provedených vedením 1 posouzení celkové prezentace účetní závěrky
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.
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Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace
Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši
zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní
výrok. Přesto je však součástí našich povmností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se
s ostatními

informacemi

ve významném

a

(materiálním)

zvážení.

zda

ostatnt

Informace

nesouladu s účetní závěrkou či

uvedené

ve

výroční

našimi znalostmi

o

zprávě

nejsou

účetní jednotce

získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními
předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud
na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší
zprávě.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

Datum: 16.6.2016

Petrus & Partner, s.r.o.

Ing. Petra Petrusová

Novodvorská 1 062/12

oprávnění KA

142 00 Praha 4

odpovědný auditor

opravnění KA

ČR

ČR č. 1862

č. 551

auditorská společnost
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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
realizace 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 Uak dospělých, tak i mládeže a dětí) a podílet
se tak na rozvoji občanské společnosti.

Řídící orgány společnosti
Správní rada společnosti
V roce

2015 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
r
vá, členka
správní rady, Ing. Jaroslav Rytíř, člen správní rady, Mgr. Z
,�
správní rady, Františka Kuncová, členka správní rady, Jan lhnatoliová,� 0
)! , členka
�
správní rady, Mgr. Petr Šulista, člen správní rady.
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Dozorčí rada společnosti

Ani ve složení dozorčí rady CPDM, o.p.s. nedošlo v roce 2015 k personálním
změnám. Složení bylo tedy následující:
Ing. Romana Šolcová, předsedkyně dozorčí rady, Mgr. Jaroslava Lóblová, členka
dozorčí rady, Mgr. Jan Tůma, člen dozorčí rady.

Pracovníci, externí spolupracovníci a dobrovolníci
Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr
Mgr. Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s., statutární zástupce společnosti
Dagmar Pekařová, účetnictví, ekonomika a administrativa CPDM, o.p.s.
Ladislav Michalík, vedoucí projektového pracoviště NZDM Bouda, sociální pracovník
Mgr. Jiří Muk, programový pracovník, pracovník v sociálních službách projektového
pracoviště NZDM Bouda, garant mezinárodních projektů, vedoucí mládežnického
rádia I studia
Michaela Gaborová, programová pracovnice, pracovnice v sociálních službách
projektového pracoviště NZDM Bouda a projektového pracoviště Streetwork
Mikuláš Horský, pracovník v sociálních službách pracoviště NZDM Bouda I Mír,
terénní pracovník
Lukáš Dunka, pracovník v sociálních službách pracoviště NZDM Bouda I Mír,
terénní pracovník
lva Sonnbergerová, vedoucí projektového pracoviště ICM
Bc. Magdalena Zronková, pracovnice projektového pracoviště ICM (na HPP do 30.
září 20 15)
Jana Svobodová, pracovnice projektového pracoviště ICM (od 1. října 20 15)
Mgr. Daniel Jambrikovič, vedoucí projektového pracoviště Streetwork, sociální
pracovník
Michaela Kočerová, DiS, pracovnice v sociálních službách projektového pracoviště
Streetwork (do 30. 7. 2015)
Tereza Klorová, pracovnice v sociálních službách, projektové pracoviště Streetwork
(od 1. 8. 2 O 15)
Smluvní pracovníci (částečné smluvní úvazky, služby)
Mgr. Irena Škrabalová, účetnictví CPDM, o.p.s.
Jan Čepelák, správa počítačů a počítačové sítě, elektronické informace, webmaster
Mgr. Viktorie Kušnirenková, sociální pracovnice projektového pracoviště Streetwork
Externí spolupracovníci a dobrovolníci
Aleš Adamec, Jan Antoš, Jan Blažek, Kristýna Blažková, Marek Borsányi, Jan
Čermák, Filip Faschingbauer, Petr Fidrich, Pavel Heller, Martin Hodina, Martin
Kopeček, Jakub Kóssl, Markéta Kósslová, Zdeňka Kósslová, Pavla Krátká, Lucie
Krausslová, Jaroslav Král, Kateřina Křivohlávková, Soňa Křížová, Tomáš Kubíček,
Jitka Kubíčková, Barbora Malijevská, Stanislav Motl, Libuše Navarová, Ondřej Nový,
Petr Papoušek, Zuzana Pavlovská, Jana Petrášková, Pavel Rampas, Michal Rottner,
Denisa Sadloňová, Kristýna Sobolová, Ivana Staynerová, Zuzan..st-St
ná, Matěj
Šolc, Barbora Špinarová, Josef Šťastný, Pavel Štenda, M
«š'ťorko� ' Petra
"Q .
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študlarová, Václava šnokhousová, Michal Tejmar, Viola Tokárová, Benjamin Tuček,
Kateřina Tůmová, Jan Votřel, Nikola Vydrová, Roman Zaiml, Petr Zronek.
Studenti na praxích v CPDM
Tereza Bláhová, Hana Havelková, Lucie Korecová, Natálie Šustrová (SOŠZ a SOU
český Krumlov).
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ČESKÝ KRUMLOV
Informační centrum

Streetwork

NZDM Bouda

Rádio ICM

Ostatní

pro mládež

SOCIÁLN Í SLUŽBY

• VOLNÝ ČAS

•VYSÍLÁNÍ

EVROPSKÉ PROJEKTY

- sběr, třídění,

-informace, intervence,

-pravidelné i

poradenství, výměny,

nepravidelné aktivity

INTERNETOVÉHO RÁDIA
PRO MLÁDEŽ

-výměny mládeže,

prezentace

-iniciativa mladých lidí,

•INFORMACE

•

tréninkové kurzy

•PORADENSTVf

testování, vzdělávání,

•SOCIÁLNÍ SLUŽBY,

• EURODESK

osvěta, terénní služba

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB

pořizování nahrávek,

•FESTIVAL

- přístup na evroskou

-poradenství, krizová

přeshraniční spolupráce

CIHELNA- VYSTUPOVAT

informační síť pro

VIKTORIE
-informace o HIV/AIDS,

pomoc, terénní program

ad.

• KLUB PRO DĚTI A
MLÁDEŽ NA MÍRU

•

VOLNOČASOVÉ

mládež

bezpečném sexu,

•NEFORMÁLNÍ

doprovod a poradenství,

PROJEKTY

VZDĚLÁVÁNÍ

prevence v oblasti

- kurz animovaného

•TERÉNNÍ PROGRAM

• PŘEDNÁŠKY ad.

prostituce

filmu, výtvarné,

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

•

umělecké aktivity

•
�
.radioicm.

ptlrtí

ČESKÝ KRUMLOV

Programové aktivity CPDM, o.p.s. v roce 2015
I. Projektové pracoviště ICM
mládež Český Krumlov

-

Informační centrum pro

ICM český Krumlov bylo založeno v roce 1998 jako první z projektových pracovišť
CPDM, o.p.s. český Krumlov.
roce 2015 byly činnosti a služby ICM Český Krumlov určeny cílovým skupinám
dětí, mládeže, pedagogů, rodičů, nestátním neziskovým organizacím, školám a
dalším souvisejícím kategoriím. Z hlediska územní působnosti pracoviště ICM Český
Krumlov v Jihočeském kraji byly služby ICM český Krumlov směrovány především
do regionů Český Krumlov a Kaplice, částečně pak, dle teritoriálního rozdělení
obslužnosti kraje mezi spolupracující ICM v Jihočeském kraji, uživatelům z Písecka a
Českobudějovicka.

V

Některé realizované informační aktivity a projekty měly v roce 2015 dosah také na
další regiony Jihočeského kraje, v některých případech byl dosah aktivit
celorepublikový.
ICM Český Krumlov bylo i v roce 2015 prostřednictvím CPDM, o.p.s. Český Krumlov
členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České
republice (AICM ČR).

Logo ICM

I. Základní cíle JCM

v

LogoAICM

roce 2015

Hlavním cílem projektu Informačního centra pro mládež český Krumlov bylo v roce
navázat kontinuálně na činnost z předchozích období a _3áro� přicházet
s novými nápady, jak rozšířit naše služby a nabídky pro c0"'nejVíce zaj mců o
informace, poradenství a neformální vzdělávání.
2015

·
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S vývojem společnosti (vzdělanost, informační technologie, ad.) se ukázala potřeba
akcentovat tyto společenské "posuny" a zaměřovat se speciálně na některá, uživateli
více žádaná, stávající i nová, informační témata a také se zabývat oblastí forem a
způsobů poskytování informací a poradenství.
Základním cílem činnosti ICM český Krumlov bylo směrem k cílové skupině
zvyšování informovanosti mládeže, která bude umět informace samostatně
vyhledávat, zpracovávat a dále používat pro svůj prospěch.
Zároveň pak bylo naší snahou se dále více zaměřovat také zvyšování nabídky
neformálně vzdělávacích programů pro školy, jejich žáky a studenty a pro děti a
mládež "z veřejnosti".
Směrem k vlastnímu personálu ICM pak bylo hlavním cílem zvyšování schopnosti a
kompetentnosti v oblastech poradenských aktivit souvisejících s poskytováním
informací.
Jedním z uvažovaných rozšíření práce ICM ve městě český Krumlov bylo etablovat
se v roce 2015 s odloučeným pracovištěm ICM v CPDM provozovaném
nízkoprahovém klubu pro děti a mládež na sídlišti Mír. K takovému rozšíření nakonec
nedošlo především z důvodů věkového složení uživatelů klubu.
1. Rozšiřování forem a způsobů informovanosti. zvyšování rozsahu a kvality

informací
letošním roce jsme návštěvníkům a zájemcům o služby ICM poskytovali informace
těmito formami: osobně v prostorách ICM a jeho otevíracích časech, webovými
stránkami (www .icmck.cpdm.cz), elektronickým hromadným mailovým directem,
samostatnými
e-maily,
telefonicky,
prostřednictvím
regionálního
tisku,
Zpravodaje.krumlov.cz, webu neziskové organizace ICOS, městských webových
stránek, městského tištěného a elektronického zpravodaje, vlastním elektronickým
informačním bulletinem, prostřednictvím vlastní facebookové stránky a ve spolupráci
s dalšími spřátelenými organizacemi a jejich weby (ANNO JČK, AICM ČR a dalšími).
Dále pak také formou účasti ICM na výstavách, veletrzích a dalších akcích,
prostřednictvím realizovaných informačních i tématických seminářů, elektronickým
časopisem dětí a mládeže "Časák ICM" ad.

V

2. Motivování uživatelů k získávání informací a jejich praktickému využívání

Tento úkol jsme uskutečňovali prostřednictvím facebooku - informováním mladých o
zajímavých akcích a aktivitách pro jejich věkovou skupinu, propagováním soutěží,
které podporovaly mladé lidi k tomu, aby získávali a ověřovali informace. Snažili jsme
se takto mladé lidi motivovat k tomu, aby získávali ověřené informace a prakticky je
využívali nejen ve svůj studijní prospěch, ale i pro své potřeby v osobním životě.

11.

Hlavní obsah činnosti projektového pracoviště

ICM

Český Krumlov v roce

2015
1. Informace a poradenství
ICM český Krumlov se celoročně zabývalo poskytováním pravidelných informací a
oskytovány
jejich průběžným vyhledáváním, aktualizováním. Tyto informa
ogd o,.<' dičům,
především těmto cílovým skupinám: dětem, mládeži,
ší
.
i
yeřeinos
.
směre
informace
poskytovali
jsme
Dále
NNO.
pracovníkům

�
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�
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-

.I

fť.

t$\

<3\

-

8

ICM v roce 2015 kromě ostatních aktivit také jako každý rok shromažďovalo,
ověřovalo, sbíralo, vydávalo a prezentovalo informace především z následujících
oblastí: vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a
společnost, mládež a EU, informace regionálního typu a dalších vybraných a
žádaných oblastí.
Informační centrum pro mládež český Krumlov u vybraných informačních oblastí
poskytovalo základní poradenství a v případě zájmu i rozšířenější. I v roce 2015 bylo
poskytnuto nejvíce informací především z těchto oblastí: vzdělávání, práce,
cestování, volný čas, dobrovolnictví a mládež v EU. V případě potřeb návštěvníků
ICM, nebo zájemců o informace poradenství v ostatních oblastech, byli klienti
nekontaktováni na odbornou pomoc dalších pracovišť CPDM, o.p.s. (především do
pracovišť Streetwork a NZDM Bouda) nebo do péče spolupracujících organizací
mimo strukturu CPDM, o.p.s. (např. do SVP Spirála a o.s., ICOS, o.p.s.).

2. Doplňkové služby

ICM nabízelo kromě informací také doplňkové služby, především: veřejný přístup na
internet (zdarma), černobílé kopírování formát A4 a A3, laminování, kroužkovou
vazbu, termovazbu, černobílý a barevný tisk, scanování, zapůjčování publikací,
výrobu buttonků ad.
Kromě standardních informací nabízí naše ICM také informační a vzdělávací aktivity,
workshopy pro děti a mládež. V rámci těchto aktivit a workshopů poskytujeme
informace z evropské informační sítě pro mládež EURODESK. Dále pak konzultace
a pomoc při vysílání českých dobrovolníků na Evropskou dobrovolnou službu (EVS)
a na mezinárodní výměny mládeže.
V průběhu roku 2015 jsme podstoupili proces akreditace pro Evropskou dobrovolnou
službu (EVS}, která nám byla schválena v rozsahu vysílající a koordinační
organizace Domem zahraniční spolupráce MŠMT ČR v rámci programu EU
ERASMUS+ na počátku roku 2016.

111. Přehled informačních, vzdělávacích a dalších aktivit ICM v roce 2015

Výběr z nejvýznamnějších aktivit včetně programů, na kterých se ICM spolupodílelo
s dalšími partnery.
1. Informovanost veřejnosti a propagace

V rámci informovanosti veřejnosti a propagace jsme spolupracovali s místním a
regionálním tiskem, zasílali nepravidelné informace (informační balíčky s tištěnými a
elektronickými informacemi) na školy a další instituce v regionu Český Krumlov,
v elektronické podobě i v regionu Písek. Pokračovali jsme v naplňování a aktualizaci
vlastních webových stránek (www.icmck.cpdm.cz), rozesílali bulletin CPDM, o.p.s. a
zveřejňovali tiskové zprávy o akcích ICM ČK a celého CPDM.

9

Informační bloky v ICM
V průběhu roku byla zrušena většina informacích šanonů
s tištěnými informacemi. K tomuto kroku jsme se rozhodli
po zkušenostech z předchozích let, kdy o tyto "šanonové"
informace již několik let návštěvníci nejevili zájem.
U vybraných šanonů, které jsme ještě zachovali, jsme
informace velmi zúžili a aktualizovali.
Návštěvníci ICM, nebo zájemci o informace mohou
základní informace z 11 oblastí
(práce, cestování a ubytování, občan a společnost, zdraví,
sociálně-patologické jevy, mládež v EU, životní styl, volný
čas, vzdělávání, ekologie, sociální skupiny a hnutí) nalézt
v elektronické podobě na webu na webu ICM (www.icmck.cpdm.cz). Zde jsou
informace pravidelně aktualizovány a doplňovány.
2.

3. Podpora zaměstnanosti
Vzhledem k stále trvajícímu zájmu ze strany mladých lidí, pokračovalo ICM i nadále v
podpoře zaměstnanosti. V českokrumlovském ICM nabízíme kontakty a odkazy na
příležitostné brigády a volná pracovní místa. Na pracovní příležitosti odkazujeme i na
webových stránkách ICM ČK. Dále společně s ostatními jihočeskými ICM pravidelně
vytváříme a rozesíláme "infolisty" s nabídkou brigád a zaměstnání v jednotlivých
regionech a také v zahraničí. Dále si zájemci o brigády a zaměstnání sami mohou
v ICM na internetu vyhledávat další pracovní příležitosti.

Tištěný Zpravodaj.Krumlov.cz
CPDM, o.p.s. - ICM český Krumlov se ve spolupráci s ICOS, o.p.s. podílí na
vydávání tištěného občanského informačního zpravodaje "Zpravodaj.Krumlov.cz".
V roce 2015 vyšlo pouze jedno číslo celobarevného zpravodaje, které mělo 12 stran
a bylo distribuováno do cca 6.200 domácností a institucí ve městě český Krumlov,
včetně našich informačních příspěvků - například o výročí 18 let založení CPDM,
o.p.s., ohlédnutím za létem 2015, o projektu "Ulicemi Krumlova", o podzimních
programech CPDM, o.p.s. a dalších aktivitách ...

4.

5. lnfolisty jihočeských informačních center pro mládež
Spřátelená "Jihočeská informační centra pro mládež" (Český Krumlov, Prachatice,
Tábor) nepravidelně připravují "infolisty" na různá témata. Jednou až čtyřikrát za
měsíc je elektronicky vydávána aktuální nabídka brigád v Jihočeském kraji a
v zahraničí, aktuální informace o výměnách mládeže, Evropské dobrovolné službě a
jiných příležitostech v zahraničí, dobrovolnictví, rady z právní poradny a víkendové
tipy pro volný čas. lnfolisty lze kdykoliv stáhnout na webu ICM český Krumlov v sekci
lnfolisty.

Informační podpora jednotlivých projektových pracovišť CPDM. o.p.s. a jejich akcí
ICM zajišťovalo i v roce 2015 informační podporu vybraných akcí a aktivit
projektových pracovišť CPDM, o.p.s.
Tyto informace byly rozesílány na vybrané elektronické �ce� z naš1� abáze.
'?
Především podle toho, pro koho vybraná aktivita byla u ena a dle typu a tivity.

6.

rp

�
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Informace byly rozesílány například na ZŠ, SŠ, NNO, ale též dalším partnerům a
zájemcům o informace především v regionech český Krumlov, Písek a české
Budějovice.
7.

Doučování anglického jazyka
Od ledna do června se v prostorách ICM uskutečňovalo doučování anglického jazyka
s dobrovolnicí Ivanou Staynerovou z Dobrovolnického centra (ICOS). Tři až čtyři žáci
pravidelně využívali této možnosti a každé pondělí se přicházeli zdokonalovat
v tomto jazyce.

8.

Seminář příležitostí v Evropské unii
Ve čtvrtek 9. dubna ICM zorganizovalo na základní
škole v Brloze seminář, který poskytl 18 žákům a 3
pedagogům informace o různých možnostech a
příležitostech neformálního vzdělávání pro mladé lidi
prostřednictvím využití programů Evropské unie. Žáci
se tak dozvěděli zajímavé informace o výměnách
mládeže,
studijních
wokcampech,
pobytech,
informační síti EURODESK apod.

9. Celoroční tématický projekt "Multikultura aneb Společně proti předsudkům"
Aktivity tohoto projektu se uskutečňovaly v období od 27. března do 16. prosince
2015. Níže uvádíme přehled všech aktivit a programů projektu se stručným
komentářem.

V pátek 27. března byl "Multikulturním večerem"
slavnostně zahájen projekt "Multikultura aneb
Společně proti předsudkům". Akce se konala
v NZDM Bouda a byla doplněna hudbou a tancem.
Jeho součástí byla i výstava obrázků dětí a mládeže
navštěvující NZDM Bouda, otevřený klub na sídlišti
Mír a klubovnu v obci Větřní. Na akci vystoupila
žádaná "boudařská" taneční skupina My true self,
raper NOWIT & Jára alias Lipánek, sourozenecké duo Marián a Valerie a
Činger pager z Větřní. Multikulturního večera se zúčastnilo 140 mladých lidí.
Výstavu v jejím průběhu dále shlédlo zhruba 50 dětí a mládeže, ale též zájemci
z širší veřejnosti.
•

lnterkulturní workshop
lnterkulturní workshop, který byl zaměřený na naše
předsudky a způsobům, jak jim předcházet, proběhl
v první části projektu celkem třikrát (1O. dubna, 15.
května a
16. června). Tohoto šestihodinového
interaktivního programu se celkem účastnilo 44
mladých lidí ve věku 14- 15 let._,-- r

•

Hanin Kufřík
Tento

interaktivní

workshop,

lektorovaný

paní

Zuzanou Pavlovskou z Židovského muzea v Praze,
se uskutečnil v pondělí 11.

května.

nejprve

více

dozvěděli

něco

Účastníci se
o

tom,

co

obnášelo období ll. světové války pro lidi židovského
původu.

Co

se

dělo

před

jejich

nástupen

do

transportů a následném věznění v koncentračních
táborech.

Dále si účastníci vyzkoušli vyhledávat a dohledávat informace

pomocí pracovních sešitů o vybraných osobách, podobně, jako dohledává tyto
informace Židovské muzeum o lidech, kteří zahnuli v koncentračních táborech,
při pochodech smrti apod.. Potom své výsledky prezentovali ostatním a paní
Pavlovská případně doplnila
zůčastnilo 21 mladých lidí.
•

chybějící

informace.

Tohoto workshopu se

Promítání dokumentů o holocaustu s následnou besedou- I. část
Promítání

filmů

publicistou

a

besedy

panem

s dokumentaristou

Stanislavem

Motlem

a
se

uskutečnily ve čtvrtek 14. května. Mládežníci, opět
ve věku 14 - 15 let, zhlédli tyto dokumenty: Čekání
na smrt, Pacienti Dr. Rittera, Česká stopa Adolfa
Eichmanna a Češi a Izrael. Poté následovaly besedy
s panem Motlem, který zodpovídal zvídavé dotazy,
ale též pověděl některé věci ze zákulisí natáčení
dokumentů. Dvou promítání se celkem zůčastnilo 65 diváků a posluchačů.
•

Výstava "Děvčata z pokoje č. 28, L 410 Terezín"
Ve dnech 21. září až 1. října byla pro veřejnost k
vidění výstava zapůjčená Židovským muzeem v
Praze s názvem "Děvčata z pokoje č. 28, L 41 O
Terezín".

Výstava

byla

Městské

galerie

v areálu

instalována

knihovny.

Výstava

představila

návštěvníkům

v

prostorách

krumlovské

srozumitelným
život

Městské
způsobem

několika

mladých

židovských děvčat z jednoho pokoje v terezínském dětském domově. Na
jednotlivých panelech bylo přiblíženo nejen jejich každodenní strádání, ale
především malé radosti a silná přátelství, která na tomto místě vznikala. Tuto
výstavu navštívilo 115 návštěvníků.
•

Promítání dokumentů o holocaustu s následnou besedou- ll. část

části projektu měl pro mladé zájemce o projekt připraveny tyto čtyři vybrané
dokumenty: Čekání na smrt, Pacienti Dr. Rittera, Česká stopa Adolfa
Eichmanna a Češi a Izrael. Po shlédnutí snímků následovala vždy velmi živá
beseda s panem Motlem, který opět velmi ochotně zodpovídal zvídavé dotazy
mladých účastníků. Například opět účastníkům velmi živě vylíčil některé věci a
příběhy, které se mu při natáčení přihodily, nebo čím ho aktéři dokumentu
zaujali, nebo naopak zarazili. Tímto i tentokrát velmi osobním přístupem,
mladým lidem přiblížil nepříliš šťastné odobí historie naší země. Těchto dvou
promítání se celkem zúčastnilo 46 studentů.
•

Výstava "Genocida Romů v období ll. světové války"
Od 14. do 23. října byla pro veřejnost k vidění
v rámci projektu ještě jedna zajímavá výstava.
Tentokrát zapůjčená Muzeem romské kultury v Brně
s názvem "Genocida Romů v období ll. světové
války". I tato výstava byla instalována v prostorách
Městské galerie. Výstava se věnovala tématu
nacistického pronásledování a vyvražďování Romů
za druhé světové války. Hlavní pozornost byla
zamerena na prostor bývalého protektorátu Čechy a Morava. Holocaust
romské populace tu byl zahájen v tzv. cikánských táborech v Letech u Písku a
Hodoníně u Kunštátu a pokračoval v tzv. cikánském táboře v Auschwitz ll. Birkenau a byl následně téměř dokonán v dalších koncentračních táborech a
jejich pobočkách nebo na pochodech smrti z těchto táborů. Celkem bylo v této
době zavražděno téměř 90 % naší předválečné romské populace.
Tuto výstavu v Městské galerii shlédlo 73 návštěvníků. Velký zájem byl i ze
strany cizojazyčných turistů, ale bohužel výstava byla opatřena pouze texty
v českém jazyce.

Celý projekt byl i v roce 2015 zakončen filmovým
promítáním tří vybraných filmů v NZDM Bouda.
Filmový minifestival proběhl ve dnech 14. - 16.
prosince. V dopoledních hodinách byly projekce
určeny školním kolektivům, večer příchozím z řad
veřejnosti.
Celkem se tří "festivalových" dní zúčastnilo 92
diváků. Pro projekci byly vybrány tyto dokumenty:
ThuleTuvalu, Hiphop-erace, Zázračné dítě internetu: příběh Barona Swartze.
Filmy byly zapůjčeny společností Člověk v tísni, o.p.s. -"Promítej i ty".

Ceníme si velkého zájmu o toto téma především z řad mladých lidí. Domníváme se,
že je důležité mluvit o různých kulturách, připomínat osudy konkrétních lidí, které
mohou ostatní inspirovat nebo poučit. Díky projektu můžeme otevírat mladým lidem
tak
různá zajímavá a stále velmi aktuální témata, zvát odborr}iky
t
/
zorientovat se v dané problematice.

13

Celkem se tohoto projektu osobně zúčastnilo a výstavy navštívilo vedle školních
kolektivů i mnoho jednotlivců z řad veřejnosti. Celkem se projektu zúčastnilo 646
účastníků.
1 O. Elektronický a tištěný časopis dětí a mládeže ..časák ICM"
ICM i v roce 2015 připravovalo průběžně elektronickou verzi "Časáku ICM", který byl
naplňován nepravidelně a celoročně na své webové stránce (www.casakicm.cz).
Vzhledem k tomu, že se nám v letošním roce nepodařilo získat více finančních
prostředků pro tento podprojekt, tak tištěná verze časopisu nebyla v roce 2015
vydána.
Časák ICM byl tak naplňován pouze na svém webu a sloužil mladým lidem hlavně
jako prostor pro jejich nápady, zájmy a názory. Přispět do tohoto časopisu mohl
kdokoliv z mladých lidí například doplňovačkami, křížovkami, fotografiemi či obrázky,
básničkami, povídkami, vyprávěním zážitků apod.
Časák ICM je k zhlédnutí pro samotné přispěvatele, ale též širší veřejnost
v elektronické verzi na webu www.casakicm.cz. O tomto projektu byly informovány
ZŠ, SŠ, NNO v regionu.
Celkem "časák ICM" v roce 2015 shlédlo prostřednictvím webové stránky "časáku
ICM" 8.588 zájemců.
11. Evropský den informací pro mládež
Informační centrum pro mládež Český Krumlov si spolu s dalšími jihočeskými ICM
připravilo k Evropskému dni informací, který si tradičně připomínáme 17. dubna,
zajímavý program. V rámci programu byly pro zájemce z řad jednotlivých mladých
lidí, školních kolektivů, pedagogů i další veřejnosti připraveny informace a
prezentace informací vztahující se například k "evropským informačním sítím", kdy v
rámci tohoto tématu se zájemci dozvěděli například o páteřní evropské informační
síti EUROPE DIRECT a nebo o informační síti pro mládež EURODESK. Zájemci také
získali informace o "evropských programech a příležitostech pro mládež, studenty,
pedagogy a pracovníky s mládeží" - například o programu ERASMUS+ a o
možnostech
konkrétního
zapojení
se
do
tohoto
programu.
Součástí programu Evropského dne informací pro mládež v našem ICM byla také
prezentace evropských informačních a vzdělávacích publikací, které mohou využít
žáci, studenti a pedagogové škol ve své práci a také prezentace informací a
evropských programů a projektů na podporu zaměstnanosti.
12.

Vzdělávací projekt ..Kam co patří?"

Tento pilotní projekt byl zameren na téma "třídění
odpadů". Jednotlivé workshopy se uskutečnily 20. dubna,
23. dubna a 26. října 2015.
Děti se díky projektu dozvěděly hravou formou, jaké
existují kontejnery na tříděný odpad, co do jednotlivých
kontejnerů patří a jaké konkrétní kontejnery mohou najít v
našem městě.
Dále na vlastní oči viděly, kolik je odpadu v jednom pytli,
když se odpad netřídí, a kolik ho je, když se roztřídí do správných kontejnerů. Děti
získaly informace o tom, co se dál s odpadem děje a jaké výrobký z něj po vznikají.
Samy si zkusily odpad správně roztřídit do označených kont nerú a zahráťý s ru.
Dětem též viděly, že i z odpadu se dají udělat pěkné výrobky.

Efi

·

14

Dále byl pro děti připraven též pracovní list, kde si samy, nebo za pomoci paní
učitelky, či rodičů mohly zkusit ještě jednou správně roztřídit odpad do jednotlivých
kontejnerů pomocí spojovacích čar.
Všem dětem se tento pilotní program líbil a pochválily jej i paní učitelky.
Nyní již budeme jen doufat, že si děti něco z našeho interaktivního programu
zapamatovaly a budou mít snahu třídit odpad i doma.
Tohoto projektu se v roce 2015 zúčastnilo 68 dětí a 6 pedagogů a asistentů
pedagoga.
13.

Street-artovýprojekt "Ulicemi Krumlova"

Od pondělí 13. do čtvrtka 16. července se v otevřeném klubu na sídlišti Mír a jeho
blízkém okolí odehrával pilotní projekt s názvem "Ulicemi Krumlova", který
organizovalo pracoviště ICM. Projekt, který byl určený především dětem a mládeží
z krumlovského sídliště Mír, se zaměřil na techniky street-artu a tvoření ve veřejném
prostoru.
Účastnící se nejprve dozvěděli informace o pouličním umění a konkrétních dílech
různých světových i českých autorů. Součástí úvodní prezentace byla i legislativní
otázka tvoření v ulicích. úvodní seznámení se s tématem umožnilo dětem a mládeži
nasbírat potřebnou inspiraci k následnému tvoření.
S místním umělcem Markem Borsányim se účastníci procházeli ulicemi města, kde si
všímali výtvarných projevů na historických budovách z dob rodu Rožmbersků až po
současnost. Skupinka dětí si díky procházce ulicemi všímala více svého okolí,
vnímala různé umělecké projevy a rozvíjela tak i svou vlastní fantazii.
Prostřednictvím účasti samotného umělce na projektu, mohli účastníci lépe pochopit
jeho vidění prostoru...
Malou dílnou projektu přímo ve městě se stala bývalá prádelna v Hradební ulici, kde
si účastníci projektu vyzkoušeli některé speciání výtvarné techniky využívané ve
street artovém umění. .. tvořili např. šablonky, které následně vyvedly na papír, tričko
popřípadě na předem určené prostory ulice pomocí sprejů. V prostoru této ulice, kde
se realizuje dlouhodobě též projekt "Ukradená galerie", je tvorba street-artovými
technikami v centru města respektována.
Poslední den projektu děti a mládežníci tvořili sošky z pletiva a papíru, které pak
barevně vyzdobili spreji. Tento den byla v okolí klubu na sídlišti Mír instalována dílka
účastníků ke zhlédnutí širší veřejností. Některé obyvatele sídliště naše tvoření
přilákalo blíže, prohlíželi si, co děti tvoří a zajímali se, co je to za akci.
Tento pilotní projekt se velmi vydařil a účastníci si vytvořili zajímavá dílka. Během
čtyř dnů, kdy akce probíhala, se projektu zúčastnilo 41 dětí a teanagerů. Kromě
pracovnic ICM a již uvedeného Marka Borsányiho se na programu lektorsky podílela
Viola Tokárová.
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Ulicemi Krumlova- tvůrčí dílna v Hradební ulici

Ulicemi Krumlova- práce v klubu na sídlišti Mír

14. Krajské kolo celostátní soutěže školních novin a časopisů- vyhlášení vítězů
Již tradičně se v pátek 24. dubna 2015 setkali na Krajském
úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích zástupci
redakcí školních novin a časopisů ze základních a
středních škol Jihočeského kraje. Setkání se uskutečnilo při
příležitosti vyhlášení výsledků 5. ročníku Jihočeského
krajského kola a 9. ročníku celorepublikové soutěže
školních novin a časopisů. Do soutěže se v Jihočeském
kraji v letošním roce zapojilo v šesti kategoriích 31 školních
časopisů a novin z 26ti základních a středních škol.
Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnilo více než
sedmdesát žáků, studentů, pedagogů a hostů.
Organizátoři soutěže z řad jihočeských informačních center pro mládež (ČK, TA, PT,
JH) připravili pro účastníky také doprovodný informačně vzdělávací program, jehož
součástí byla prezentace Evropské dobrovolné služby z úst zahraničního
dobrovolníka lona Oslavy, povídání o médiích a novinařině v podání novináře pana
Kotrby a dalších. Samotné vyhlášení výsledků krajského kola soutěže a předání
ocenění bylo pak uskutečněno za účasti Mgr. Vlasty Bohdalové, poslankyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s Mgr. Miroslava Hrdiny, vedoucího oddělení
mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje.

15. Výroba buttonků
Ve dnech 29. dubna a 25. listopadu vyráběly pracovnice ICM
odznáčky (butony) s dětmi v MŠ Tavírna. Tuto výrobu provozuje
ICM jako jednu ze svých doplňkových služeb. Celkem 48
šikovných dětí ze třídy "Beruška" a "Kytička" si vyrobilo svůj vlastní
odznáček. Tento odznáček nebyl ledajaký, jelikož si každé z dětí
na předloženou šablonu papíru namalovalo obrázek dle své vlastní
fantazie a kreativity. Odznáček si pak většin
vtí hned nechala
\ . originálním
k:rásriýrt
sv
'm
se
pochlubila
a
tričko
připíchnout na
,.
výtvorem kamarádům a paním učitelká ,:,o
��
o

�
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.
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16. Konference ,,Volary a pochod smrti" - multikulturní výchova v praxi
Ve dnech 6. a 7. května prezentovalo ICM Český Krumlov
svoje aktivity v oblasti multikulturní výchovy na 8. ročníku
konference konané při příležitosti vzpomínky na "pochod
smrti" ve Volarech. Multikulturními aktivitami a programy se
českokrumlovské ICM zabývá již od roku 2012.
Na
konferenci
jsme
představili
výsledky
a
zkušenosti
z projektů, které jsme uskutečnili v předchozích třech
letech.
Díky tomuto pozvam na konferenci ve Volarech jsme mohli mladým lidem,
pedagogům, ale též dalším zájemcům z řad veřejnosti ukázat, že i toto téma se dá
uchopit zajímavým a interaktivním způsobem a nemusí to být při hodinách dějepisu
jen o letopočtech.
17. Den Evropy v ICM
Ve čtvrtek 7. května měli možnost návštěvníci našeho ICM v rámci Dne Evropy
získat informace o zemích Evropy. Dále pak o možnostech studia, práce, cestování a
trávení volného času.
18. Letní tábor Čeřín 2015 "Prázdniny v pohybu"
Projektové pracoviště ICM zajišťuje dlouhodobě v rámci CPDM, o.p.s. letní tábor
"Prázdniny v pohybu". Tato aktivita proběhla v termínu 9. - 22.8. 2015 na tábořišti
Čeřín u Rožmitálu na Šumavě. Více informací lze nalézt v části Vl. Ostatní projekty a
aktivity CPDM, o.p.s. na straně 59.
19. Návštěva ze Slovenska
CPDM, o.p.s. a jeho jednotlivá projektová pracoviště,
včetně Informačního centra pro mládež, navštívila ve
čtvrtek 24. září delegace zástupců sdružení "Spolu sme
Prievidza" ze slovenské Prievidzi. Účelem této návštěvy
bylo seznámení se s činností a aktivitami CPDM. Členové
slovenské
delegace
byli
pracovníky
neziskových
organizací a dva z nich zároveň byli také poslanci
městského zastupitelstva v Prievidzi.
20. Cyklus promítání "Cestování trochu jinak"
Ve čtvrtek 5. října se v NZDM Bouda uskutečnilo
promítání v rámci již tradiční akce ICM - "Cestování
trochu jinak aneb hledání gruzínského medvěda".
Tentokrát s Ivou Sonnbergerovou a Michalem Rottnerem.
Sedmadvacet účastníků promítání se dozvědělo, jak se
dá za celkem nízké náklady cestovat po Gruzii. Na jaká
místa při návštěvě této země je dobré se podívat. Kde se
dá potkat živý volně žijící medvěd a co se dá v této zemi zajímavého zažít.
to, co je
tat,.
Účastníci se mohli pokochat fotografiemi, ale též se mo l
\
zajímalo.
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21. Seminář o projektových pracovištích CPDM. o.p.s.
Žáci krumlovské ZŠ T. G. Masaryka přišli 24. listopadu do
prostor ICM, kde osmnácti žákům 8. třídy a jejich paní
učitelce pracovnice ICM připravily besedu se základními
informacemi o Centru pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.,
jeho jednotlivých projektových pracovištích a různých
akcích a aktivitách, které CPDM organizuje.
Žáci tak získali informace, jak mohou různá projektová
pracoviště využít pro svůj volný čas, jak pro sebe získat potřebné informace, jak se
do jednotlivých aktivit centra zapojit, případně jak se přihlásit na připravované akce.
22. Valná hromada Asociace pro podporu informačních center pro mládež v ČR
(AICM ČR)
Ve dnech 14.- 15. dubna 2015 se zástupci CPDM a ICM český Krumlov zúčastnili
v Brně valné hromady AICM ČR.
23. Spolupráce s Informačním centrem seniorů
Informační centrum pro seniory (ICOS) ve spolupráci s Informačním centrem pro
mládež (CPDM) po celý rok 2015 realizovalo v prostorách ICM různé tematické kurzy
a besedy. V průběhu roku měli senioři v prostorách ICM historické povídání
s pamětníkem panem Veselým o městech a městečkách na českokrumlovsku,
besedy o právní problematice (dědictví, apod.), ale též povídání o zdravém vaření
atd. Během celého roku se konalo celkem pět besed (25.února, 26. března, 28.
května, 17. září a 19. listopadu).
24. Probační program PUNKT- rodina
V pondělí 16. února by využit prostor Informačního centra pro mládež pro probační
program PUNKT- rodina. Program byl zaměřen na snížení rizika recidivy pachatelů
obzvláště závažných trestných činů.
Realizátorem programu byl centrum Rubikon Praha ve spolupráci s Probační a
mediační službou. Programu se zúčastnili 4 klienti a 1 lektor programu.

IV.

Statistiky uživatelů informačních, poradenských a vzdělávacích služeb

v roce 2015

V tomto období bylo uživatelům služeb ICM ČK poskytnuto osobně, prostřednictvím
webových stránek, seminářů, besed, workshopů, kurzů, po telefonu, mailem, poštou,
bulletinem CPDM, o.p.s., časákem ICM a Zpravodajem.Krumlov.cz celkem 82.326
informací a informačních služeb (úkonů).

Fyzické osoby v ICM
Semináře, besedy, workshopy, kurzy
Informace poskytnuté prostřednictím emailu, telefony
Tiskoviny ("Zpravodaj.Krumlov.cz")
Webové unikátní přístupy (www.casakicm.cz)
Webové unikátní přístupy (www.icmck.cpdm.cz)

665
343
6.875
6.000
8.588
59.855
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Leden
U nor
Březen
Duben
Květen
Cerven
Cervenec
Srpen
Září

4.280
4.456
4.558
4.449
4.684
4.409
5.417
5.587
5.163

Ríjen
Listopad
Prosinec

5.430
5.656
5.766

Celkem

59.855

Již několik let je patrný trend požadavků uživatelů směřující k preferování
elektronických informací, ale tento rok, překvapivě byl trochu jiný. Opět se začala
navyšovat osobní návštěvnost ICM.
Poznámky k dalším počtům účastníků a uživatelů aktivit a projektů ICM Č. Krumlov
v období roku 2015
Do počtu, který je uvedený výše, nejsou zahrnuty počty účastníků, adresátů a
uživatelů činností a projektů, které byly v gesci pracoviště ICM Český Krumlov
v rámci zřizovatele CPDM, o.p.s. Český Krumlov:
informace zasílané prostřednictvím vlastního elektronického informačního
bulletinu CPDM, o.p.s. český Krumlov (zhruba 240 e-mailových adres),
informace poskytnuté v rámci výstav a akcí např.: Kouzelný Krumlov,
Vzdělání a řemeslo, výstavy k 18. letům založeni CPDM, o.p.s., kde má i své
informační panely ICM ad. (počet nelze odhadnout).
•

•

V. Další informace

1.Rozsah provozu ICM, poskytnuté informace a služby v roce 2015
Týdenní otevírací doba v období 1.1. 2015 - 31.12. 2015 byla 37 hodin.
V Informačním centru pro mládež byl k dispozici pro veřejnost vždy alespoň
informační pracovník.

1

2. Podpora projektu Informačního centra pro mládež
Informační centrum pro mládež český Krumlov bylo v roce 2015 podpořeno finančně
těmito partnery (donátory): městem český Krumlov, Jihočeským krajem, MŠMT ČR
(pouze jednotlivé dílčí projekty) a státním podnikem Lesy české republiky.
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ll. Projektové pracoviště Nízkoprahové a volnočasové
zařízení pro děti a mládež Bouda (NZDM Bouda)
A. Základní informace o NZDM Bouda
I. Poslání NZDM Bouda

NZDM Bouda poskytuje ambulantní a terénní službu dětem a
mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky
nežádoucími jevy. Svou činností podporuje děti a mládež při
řešení běžných i obtížných situací, snaží se tak zvýšit šance dětí
a mládeže uspět v dalším životě. To se děje v rovině sociální,
kulturní a volnočasové. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv
a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Od konce roku 2014 se nám podařilo rozšířit působnost NZDM Bouda o další
pracoviště NZDM "Na míru", které administrativně náleží pod NZDM Bouda. Níže
uvedené informace se týkají obou těchto pracovišť jako celku.
ll. Cílové skupiny

Děti a mládež žijící v českém Krumlově a okolí, které:
•

•

•

se ocitají v ohrožení vyloučení ze společnosti vlivem chudoby, nízké
úrovně vzdělání, místem bydlení a etnického nebo národnostního
původu
se ocitají ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské
vztahy, zdraví nebo společenské či profesní uplatnění
hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit

111. Cíle
•
•
•

•

•

•
•

vyhledávat, navazovat a udržovat kontakt s cílovou skupinu
nabízet respektující vztah a bezpečný prostor
poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu v obtížných
každodenních životních situacích
předcházet vzniku rizikového chování, případně minimalizovat jeho
dopady prostřednictvím preventivních činností
zprostředkovat vzájemný kontakt se společenským prostředím
(prostřednictvím výjezdů, vystoupení, dnů pro veřejnost, atd.)
podporovat a motivovat ve vzdělávání a pra90' rrtrrrn
;
ění
poskytovat zázemí a motivaci ke srny
lti'ému trav� í volného
času a realizaci vlastních aktivit
�
�·

tfp

�

-�

-
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IV. Principyposkytování služby
•
•
•
•
•
•
•
•

uživatelé navštěvují zařízení anonymně
uživatel smí přijít a odejít kdykoliv v otevírací době
uživatel není povinen zapojovat se do připravených činností
uživatel má právo na seberealizaci
není vyžadována povinná docházka
všechny služby jsou poskytovány zdarma
pracovníci respektují svobodnou vůli uživatele
uživatel má možnost podílet se na činnosti zařízení a ovlivňovat
ji, podávat stížnosti a připomínky

V. Rozsah poskytovaných služeb

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění realizujeme tyto
výkony služby:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Kontaktní práce. Podpora při přípravě do školy. Podpora vlastních aktivit. Preventivní
a volnočasové aktivity.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Práce se sociálním okolím uživatele. Sociálně terapeutická činnost.
Specifická sociální práce
Práce se skupinou. Intervence v krizi. Situační intervence.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Poskytování informací. Doprovod do jiné instituce. Jednání s institucemi ve prospěch
uživatele.
Vl. Kategorizace služeb NZDM Bouda a jejich rozsah

a)Pobyt v zařízení, b) Sociální služby, c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, d) Volnočasové a kulturní aktivity
a)Pobyt v zařízení
Pobyt uživatele bez čerpání dalších služeb. Tepelný komfort, místo k sezení a
odpočinku, využití herního zařízení, občerstvení za režijní ceny, možnost využití
knihovny a přístupu na internet. Zároveň je uživateli umožněna realizace osobních
aktivit.
b)Sociální služby
Jde o tyto služby:
-Kontaktní práce - způsob a metoda práce, pomocí které vytváříme prostor a situaci
pro realizaci drobných individuálních plánům- cílených intervencí.
-Situační intervence - sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným
obsahem, které vznikají v prostoru zařízení.
�
-Informační servis uživateli - poskytování specifických � nfortnací
uživateli, nejlépe v kontaktní místnosti.
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-Poradenství - odehrává se formou rozhovoru s uživatelem nejlépe v samostatné
místnosti.
-Krizová intervence a pomoc v krizi - řešení krizové situace, vzniklé v životě
uživatele.
-Zprostředkování dalších služeb (doprovod) -jedná se o dojednání návazné služby v
zařízeních návazné péče, fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při
jednáních v těchto zařízeních.
-Případová práce - dlouhodobá individuální práce. Případová práce se děje
plánovaně, při zachování tohoto postupu: společné vydefinování kontraktu, vytvoření
individuálního plánu a stanovení podmínek kontraktu, vedení dokumentace, s kterou
je uživatel obeznámen, pravidelné revize kontraktu s uživatelem (zda se naplňuje
kontrakt), práce je časově ohraničená, je stanoven její začátek a konec, konzultace
vedení případu uživatele na intervizích a supervizích setkáních týmu, pravidelná
reflexe
c)Výchovné. vzdělávací a aktivizační činnosti
Jde o programy, kterými motivujeme a aktivizujeme uživatele služby pomocí
neformálního vzdělávání (filmový klub, výtvarné projekty, kurz animovaného filmu
apod.). Součástí těchto činností je doučování a pořádání letních pobytových táborů
pro děti ze sociálně vyloučené a sociálně ohrožené lokality.
d) Volnočasové a kulturní aktivity
Klientům umožňujeme rozvíjet a prezentovat jejich schopnosti a dovednosti v
širokém spektru volnočasových a kulturních činností (koncerty, výstavy, divadelní
představení apod.). Součástí je i hudební festival Cihelna-Vystupovat, filmový festival
Jeden svět a mezinárodní projekty mládeže.
Vll. Prostorové podmínkypro realizaci programové činnosti

Činnost nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež (NZDM Bouda) je
realizována:
1. V samostatné budově v areálu T.G. Masaryka 114 Český Krumlov.
2.Na sídlišti Mír v českém Krumlově na adrese Lipová 161 (přízemní byt panelového
domu)
3.V klubovně pro děti a mládež v obci Větřní

Vlil. Financování pracoviště a jeho aktivit

Pracoviště je postaveno na více zdrojovém financování. V roce 2015 se na
spolufinancování poskytovaných sociálních služeb podíleli Ministerstvo práce a
sociálních věcí české republiky, Jihočeský kraj a město Český Krumlov.
Další dílčí aktivity a projekty především volnočasového a kulturního zaměření pak
byly podporovány ze strany města český Krumlov, obce Větřní, Jihočeského kraje,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury a Nadace Život
umělce. Součástí rozpočtu byly také finanční prostředky získané z vlastní činnosti a
dary.
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B.lnformace o aktivitách a programech realizovaných v roce

2015

Pravidelné i nepravidelné aktivity a činnosti, které Bouda uskutečňuje vycházejí
jednak ze Zákona o sociálních službách a jednak z dalších potřeb mladých lidí a
z vlastních záměrů CPDM o.p.s.. Níže uvádíme jednotlivé služby a zásadní aktivity,
které projektové pracoviště NZDM Bouda uskutečňovalo v roce 2015.

Taneční a pěvecké vystoupení v Boudě

V Boudě proti nudě

I. Aktivity v "Otevřeném klubu v Boudě"

Důvodem existence "Otevřeného klubu v Boudě" bylo a je vytvoření místa pro děti a
mládež, které je určeno k neformálnímu setkávání a také jako místo inspirace k
případné další činnosti v aktivitách realizovaných v "horním" prostoru NZDM Bouda.
V "otevřeném klubu" mají mladí lidé mnohdy první příležitost seznámit se s "Boudou"
a možnostmi, které toto jedinečné zařízení v českém Krumlově nabízí. Děje se to
jednak díky informacím poskytnutým naším terénním pracovníkem v místě bydliště
dětí a také zprostředkovaně stylem: ,,Pojď tam, je to tam dobrý". Návštěvníci a
uživatelé poskytované služby mají následně možnost využít široké spektrum
deskových her a nabídku levného občerstvení. Dále mohou využít nabídku knihovny
a možnost zahrát si stolní fotbálek, ping-pong a ruské kuželky . Samozřejmostí je
zdarma přístup k internetu. "Otevřený klub" je zároveň prostorem prvokontkatním.
Nadstavbovou činností "otevřeného klubu" je pořádání různých soutěží. Tradičními a
zavedenými aktivitami jsou převážně turnaje ve stolním fotbálku a ve stolním tenise,
které dokáží přivést k účasti mnoho mladých lidí.
Jedním z dalších podstatných důvodů existence klubu je nabídka základního
poradenství v oblasti sociálně patologických jevů, krizové a situační intervence,
pomoci při obstarávání osobních záležitostí ad. Sociální poradenství se odehrávalo i
v roce 2015 v prvotní fázi formou rozhovoru s uživatelem. Vzhledem k zachování
bezpečí

prostoru bylo většinou poskytováno v samostatné kontaktní

místnosti.

Poradenství zpravidla obsahovalo vyhodnocení situace, nabídku možných variant
řešení obtížné situace nebo rady vedoucí k odstranění obtíží. Poradenství se
zaměřuje na stejná témata, jako v případě informačního servisu, ale jedná se o vyšší
úroveň služby. Největší zájem byl ze strany našich klientů o zpro�!řeGko:vání práce a
pomoc se zajištění bydlení.
/ ('
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Dále jsme v roce 2015 zaznamenali několik případů pomoci v krizi, vyřešili a
následně zprostředkovali uživatelům služby pomoc jak s bydlením, tak i finanční
pomoc v nouzi. Zprostředkovali jsme několik kontaktů na bezplatné právní
poradenství apod..
V tomto prostoru také probíhá pravidelné středeční doučování žáků 1. stupně
základních škol, jež probíhá vždy od 16:00 do 17:00 hodin, popřípadě dle dohody.
Dále zde pravidelně každé úterý od 14.00 do 16.00 hodin realizujeme "výtvarku" pro
děti z prvního stupně základních škol.
Celkem jsme v roce 2015 zaznamenali v "Otevřeném klubu Bouda" 2.274 kontaktů.
Jednalo se o nepravidelné návštěvníky dolního klubu NZDM Bouda, kteří zde
využili nabízených možností aktivního trávení volného času s využitím volných
herních a dalších prvků (stolní fotbal, stolní hry, poslech hudby, využití knihovny knih
a časopisů, možnost práce na počítači a s internetem ad.) a základního poradenství.

II.Aktivity realizované v horním prostoru

NZDM

Bouda

Horní prostor NZDM Bouda slouží pro následné (z "povzdálí" řízené) pravidelné i
nepravidelné činnosti dětí a mládeže, kterým poskytujeme pro činnosti prostory,
zařízení a v případě potřeby metodické vedení. V tomto prostoru probíhají pravidelně
ve stanovených dnech a časech v týdnu především hudební, taneční a divadelní
zkoušky, filmové kluby... dále pak jednotlivá vystoupení a prezentace činností pro
veřejnost, výstavy výtvarných děl mladých místních umělců a jejich vernisáže a další.
Výše uvedené formy aktivit probíhaly a i nadále probíhají jednak "vrstevnickým
způsobem", tj. organizují je sami mladí lidé pro sebe a své vrstevníky Uedná se
převážně o hudební a taneční zkoušky) a na druhé straně některé aktivity jsou
iniciovány a vedeny pracovníky klubu za případné pomoci dobrovolníků. V tomto
případě se například jedná o realizaci dílčích projektů, filmových projekcí, koncertů,
vernisáží apod.
Níže připojujeme informace o nejvýznamnějších aktivitách realizovaných v tomto
prostoru:
V roce 2015 jsme v horním prostoru NZDM Bouda zaznamenali celkem 1.228
kontaktů. Tento počet se skládá z počtu kontaktů v pravidelných aktivitách pravidelné
týdenní zkoušky souborů, skupin, jedinců. Jedná se o pravidelné uživatele aktivit
horního prostoru NZDM Bouda.
Podrobný rozpis kontaktů v prostorách NZDM Bouda (T.G. Masaryka 114) v roce 2015
tab.č.1
Horní klub

Dolní klub

Prosinec

121
141
184
177
88
109
20
44
93
69
78
104

301
300
300
321
204
118
63
48
146
122
207
144

CELKEM

1228

2274

Leden

Unor
Březen
Duben
Květen
Cerven
Cervenec
Srpen
Září
Ríjen
Listopad
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III.Terénní program NZDM Bouda

Terénní program (sociální služba NZDM v terénu) spoctva v pravidelných
systematických návštěvách vybraných lokalit ve městě český Krumlov. Jedná se o
krumlovská sídliště Mír, Za Nádražím, Plešivec a o lokalitu Horní brána a nedalekou
obci Větřní.
Terénní sociální pracovníci v těchto lokalitách vyhledávají děti a mladistvé, kteří se
zde nacházejí bez konkrétní náplně činnosti a snaží se je zkontaktovat, oslovit a
motivovat k činnosti, která by byla smysluplná a jedince či skupinu obohacující.
Přímý smysl a cíl těchto systematických návštěv spočívá především v:
-zjišťování aktuální situace, problémů a potřeb jedince/neformální skupiny a následné
motivování či nabídnutí řešení konkrétního problému/situace
-poskytování informací o nabídkách a možnostech pro děti a mládež - pracovník je
vybaven informacemi a informačními materiály o volnočasových možnostech a
navazujících sociálních službách v místě (především o nabídkách NZDM Bouda,
možnostech dalších projektových pracovišť CPDM o.p.s. český Krumlov a o činnosti
našich dalších partnerů)
-v přímém poskytování neformálních volnočasových a sportovních aktivit a her pracovník je vybaven sportovními předměty (kopací, volejbalový míč; pálky na
softball frisbee ad.), vědomostními hrami ad. a v případě zájmu klientů s nimi
vybrané aktivity provozuje ...
Terénní pracovník je vybaven identifikační visačkou, ze které mohou mladiství i
případně rodiče vyčíst, jakou organizaci tento pracovník zastupuje. O činnosti
terénního pracovníka jsou informovány také všechny instituce v místě (městský úřad,
školy, policie).
V roce 2015 uskutečnil terénní program Boudy celkem 859 kontaktů.
IV. Nepravidelné a jednorázové aktivity v prostorách NZDM Bouda

V roce 2015 uskutečnilo projektového pracoviště NZDM Bouda také řadu
nepravidelných aktivit, které byly většinou rozšířením pravidelných a průběžných
aktivit. V těchto aktivitách jsme zaznamenali 1.038 kontaktů. Do těchto aktivit patří
např. pravidelné promítání filmů klubu filmové historie, nebo pravidelné úterní
projekce dokumentárních filmů z rámce Jednoho světa, či nejrůznější turnaje (ve
stolních hrách, ve fotbálku apod.).
Níže uvádíme bližší informace o nejvýznamnějších z nich.
1. Taneční a pěvecké vystoupení v Boudě

V pátek 6. února 2015 se Bouda "prohýbala ve švech" Proběhla zde taneční a
pěvecká akce na níž měli děti a mládež možnost se veřejně prezentovat. Akce byla
zahájena ve 17:00 a vystoupili zde tři skupiny: skupina My true self, rapper Shot a
sourozenecké duo Marián a Valerie, kteří zpívali Romské lidové písně. Součástí
programu byly také soutěže, například tanec s balonkem, kterého se zhostila starší
mládež. Soutěž se vydařila a lidé ji pojali s velkým nadšením(Ce lkem se-.,_v NZDM
Bouda sešlo cca 80 příchozích nejen z řad mládeže ale i r � iČů. Prograrň' � všem
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velmi líbil a všichni byli velice spokojeni. Taneční vystoupení se ukončilo kolem půl
sedmé a bylo zakončené tanečním "batlem" mezi návštěvníky koncertu.
Výtvarné projektypro děti a mládež
V roce 2015 se nám podařilo uskutečnit tři již tradiční integrovaná umělecká a
výtvarná setkávání dětí a mládeže. Výtvarné projekty probíhaly v předem vybraných
termínech v prostorách NZDM Bouda a v jeho nejbližším okolí. Příchozí děti a
mládež se na projektech seznamovaly s různými uměleckými řemesly a jejich
pracovními metodami.
Naším hlavním cílem bylo oslovit s nabídkou účasti jednak neorganizované děti a
mládež tak i děti a mládež ze základních škol z českého Krumlova a širokého okolí.
Aktivity, které si zde účastníci osvojovali a zkoušeli pod vedením výtvarníků, byly
výtvarně, umělecky i řemeslně založeny. Konkrétně se jednalo o:
2.

a) Podprojekt "Sochy a dětí"
Jednalo se o třináctý ročník, který se zdárně uskutečnil ve dnech 18.- 22. května
2015. Akce byla určená jak dětem z předem přihlášených základních škol, tak i
dětem a rodičům volně příchozím. Smyslem projektu bylo přiblížit dětem a mládeži z
českokrumlovska
sochařskou a řezbářskou práci, jako možnou alternativu
budoucího povolání a možnost kvalitního trávení volného času dětí a mládeže.
Do předem připravených lipových fošen pomocí kvalitních dlát a paliček vydlabávaly
děti a mládež různé motivy, které se lišily vzhledem k věku účastníků projektu.
Odborné vedení projektu zajišťoval tradičně významný českokrumlovský výtvarník
ak.soch. Petr Fidrich, který je dlouholetým spolupracovníkem Centra pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. Celkem se třináctého ročníku výtvarného projektu "Sochy a
děti" zúčastnilo na 145 dětí, pedagogů a rodičů.
b) Podprojekt V Boudě proti nudě"
Tuto aktivitu jsme zrealizovali ve dnech od 7. července do 1 O. července 2015 (úterý
až pátek), přičemž zváni byli zájemci ve věku od 6 do 14 let. Cílem této akce bylo
nabídnout v období letních prázdnin kvalitní alternativu trávení volného času pro děti
a mládež těm, kteří v těchto dvou týdnech letních prázdnin zůstávají ve městě.
Ve výše uvedených termínech vždy od 10:00 do 15:00 hodin byla pro příchozí
přichystána široká škála umělecko-řemeslně-výtvarných aktivit, při nichž si
návštěvníci NZDM Bouda mohou vyzkoušet svou zručnost a dovednost. V programu
byly plánovány také aktivity sportovní.
z realizovaných aktivit můžeme jmenovat například: vypalování do dřeva, řezbářská
práce s lipovým dřevem, skládání Origami, vyrábění zvířátek z korálků, pin-pong,
stolní fotbal, badminton a další zajímavé činnosti. Těchto činností se zúčastnili nejen
návštěvníci z řad dětí a mládeže, ale i jejich rodiče a prarodiče.
..
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V Boudě proti nudě 2015

Akcička 'Vystupovat" v Boudičce

c) Podprojekt ..Výtvarný podzim v Boudě"
Ve dnech od 12. do 16. října 2015 se v NZDM Bouda uskutečnil již dvanáctý ročník
této tradiční akce. Každý den od pondělí do pátku (vždy od 8.00 - 16.00 hod.) si
příchozí děti a mládež mohly vyzkoušet zajímavé a neotřelé výtvarně řemeslné
techniky, s nimiž se v současné uspěchané době tolik nesetkají.
Nabízené výtvarné techniky byly zvoleny vzhledem k věku a počtu účastníků. Prvním
stanovištěm bylo vypalování různých motivů prostřednictvím pájek do připravených
plátků nejenom lipového dřeva. Tato technika vyžadovala veliké soustředění...
Druhým stanovištěm bylo drhání. U této techniky si děti pod odborným dohledem
zdokonalovaly jemnou motoriku a prostorovou orientaci. Výsledkem byl krásný
výtvor. Dalším zajímavým stanovištěm byla výroba papírových masek, kde se
úžasně projevila kreativita dětí.
Poslední nabízenou technikou byl dřevoryt, kde si děti měly možnost "sáhnout" na
řezbářskou práci a následný tisk. Odměnou pro každého byl tisk výsledné řezby.
Každá třída měla možnost řezby jednoho dřevorytu. Letos jsme opět, vzhledem k
vysokému počtu žáků v některých třídách, museli rozšířit původní čtyři výtvarná
stanoviště na stanovišť pět. K tomu jsme přizvali českokrumlovskou výtvarnici
Krystínku, která přiblížila dětem malbu na sklo.
Vedení programu zajišťovali pracovníci NZDM Bouda (CPDM,o.p.s. český Krumlov).
Celkem se letošního "Výtvarného podzimu v Boudě" zúčastnilo přibližně 300
aktivních příchozích z řad dětí a mládeže a přibližně 15 pedagogů.
Za zmínku určitě stojí vzpomenout na návštěvu paní poslankyně Mgr. Vlasty
Bohdalové, která v poslední den výtvarného projektu navštívila NZDM Bouda a
ostatní projektová pracoviště CPDM,o.p.s., český Krumlov, kde byla seznámená s
činnosti naší organizace.
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Kurz

animovaného filmu

Výtvarný podzim v Boudě

3. Kurz animovaného filmu
Realizace tohoto úžasného filmového workshopu je reakcí na velký zájem (nejenom)
dětí a mládeže o možnost stát se na chvíli tvůrcem či spoluautorem animovaného
filmu. Filmoví nadšenci z řad dětí a mládeže měli v devíti dnech (od 21.11. do
29.11.2015) možnost vyzkoušet si bohatou škálu animačních technik a to denně od
10.00 do 18.00 hodin. Obdobně jako v předešlých letech, byly animační techniky
různorodé. Účastníci se seznamovali s klasickými technikami, jako je například
animace na papírové bločky ("flip-booky"). Pak využívali i technik více
profesionálních, například animaci pomocí podsvíceného stolu nebo animaci na
bílých tabulích. Dostali se také k moderním a technicky náročnějším animačním
nástrojům, například k práci s TV-paintem, který patří do škály opravdu
profesionálních animovacích programů ... Celkem se kurzu animovaného filmu za
devět dní zúčastnilo 117 dětí z Českého Krumlova.
Následně v lednu 2016, po zpracování vytvořeného materiálu (postprodukci), ostatně
jako každý rok, jsme uskutečnili slavnostní promítání v divadelní kavárně "Antré", na
které byli pozvání všichni dětští tvůrci a jejich rodiče.
Celá akce se uskutečnila tradičně pod vedením dlouholeté spolupracovnice CPDM,
o.p.s., zkušené lektorky a absolventky belgické filmové školy La Cambre, Zuzany
Studené a studenta kaplického gymnázia Ondřeje Nového, který s naší organizaci
spolupracoval již na několika zajímavých projektech.

4.Akcička "Vystupovat v Boudičce"
V pátek 11. září 2015 v Boudě proběhla akce "Vystupovat v Boudičce" k zahájení
nového školního roku. Akce byla zahájena v 17:00 hod. přičemž zde vystoupilo a
zatančilo pět skupin: skupina My true self, raper Tinu-G, Benga čave, Amare
Romane čave a živá kapela Gipsy David. Ruku k dílu dali i sami účastníci.
. ré atmosféře.
Moderovali, fotili a starali se o to, aby program byl zábavný a v dob
mlá fei.e ale i
nején
příchozích
Celkem se v NZDM Bouda sešlo cca 150
ečer,
rodičů. Program byl opravdu bohatý a všem se líbil. Akce trv é�do půl os
kdy se všichni, plni nadšení a energie, rozešli domů.
o
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5. Tým z NZDM Bouda získal 2. místo na fotbalovém turnaji nízkoprahových klubů
V sobotu 3. října 2015 proběhl fotbalový turnaj Sv. Jana Boska 2015 v Českých
Budějovicích v nafukovací hale SK Mladé. NZDM Bouda se zúčastnilo tohoto turnaje
již druhým rokem - loňský rok jsme skončili na 3. místě. Tentokrát se naše družstvo
skládalo ze sedmi hráčů z Českého Krumlova a Přídolí ve věku od 15-ti do 18-ti let.
Po celodenních zápasech se vítězem stalo mužstvo FC Benga z Českých Budějovic,
naše družstvo skončilo na úžasném druhém místě. Jen doplňujeme, že na třetím
místě skončilo NZDM Jiloro z Českých Budějovic. V rámci tohoto turnaje se
vyhlašoval nejlepší fotbalový střelec, kterým se stal náš hráč Marek Harvan a na nějž
jsme právem hrdí. Velký dík patří organizátorům ze Salesiánského střediska mládeže
a Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích.

-

Ir

(

1

Boudařští fotbalisté

Vánoční večírek

6. Vánoční večírek v Boudě
Poslední "Boudařskou" akcí v roce 2015 byl Vánoční večírek, který se uskutečnil ve
čtvrtek 17. prosince 2015 v NZDM Bouda. Od 17:00 hodin v Boudě vystoupilo pět
seskupení, která pravidelně zkoušejí v Boudě. Celkem se v NZDM Bouda sešlo cca
60 návštěvníků nejen z řad dětí a mládeže, ale i rodičů. Tato akce byla skvělým
zakončením činnosti NZDM Bouda v roce 2015.
Jako první vystoupila hudební skupina Mahlstock. Dalším účinkujícím byl David
Dunka, který předvedl vynikající hru na klávesové nástroje. Třetí v pořadí byla
taneční skupina "Benga Čave" pod vedením Josefa Touška. Překvapením večera
bylo vystoupení nově vzniklého divadelního souboru pod názvem "Paradox", které
rozesmálo publikum svým ostrovtipem. Zpěvem obohatilo skvělou atmosféru celého
večírku sourozenecké duo Marián a Valerie. Stojí za to také zmínit pravidelné
návštěvnice Boudy, dvě setry Anetku a Adélku, které vtipně provázely návštěvníky
celým programem akce. Celkem se v NZDM Bouda sešlo cca 60 návštěvníků nejen z
řad dětí a mládeže, ale i rodičů. Tato akce byla skvělým zakončením činnosti NZDM
Bouda v roce 2015.
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Podrobný rozpis kontaktů nepravidelných jednorázových aktivit realizovaných v prostorách
NZDM Bouda (T.G. Masaryka 114)
Měsíc

Nepravidelné a jednorázové
aktivity v prostorách NZDM
Bouda

Leden

15

Unor

14

Březen

140

Duben

12

Květen

157

červen

36

červenec

32

Srpen

o

Září

150

Ríjen

300

Listopad

122

Prosinec

60
1038

Celkem

V.

Další významné projekty- nadstavbové aktivity

Výběr z významných nadstavbových aktivit realizovaných pracovištěm NZDM Bouda.
1.Regionální festival JEDEN SVĚT Český Krumlov 2015
Již popáté v řadě promítal Jeden svět v českém Krumlově pro diváky školou
povinné, kteří se ochotně a s velkou vnímavostí zapojovali do debat o nelehkých
osudech dětí, do jejichž života mohli prostřednictvím dokumentů nahlédnout.
Studentům pak festival nabídl možnost dozvědět se více o homofobii v Rusku, o
konkrétních projevech klimatické změny či o příčinách příklonu mladých evropských
muslimů k radikálním hnutím. Také oni projevili velkou míru zájmu a schopnosti
reflektovat poselství těchto často zneklidňujících snímků. Mnozí z nich pravidelně
přicházeli i na večerní program. Do kina a nízkoprahového klubu Bouda letos přišlo
celkem 907 dětí a pedagogů. Máme radost, že mnohé třídy se na Jeden svět
pravidelně a rády vrací. Na projekce učitelé často navazují ve výuce - např. je
využívají jako téma pro slohovou nebo výtvarnou práci, pro debatu v hodinách
občanské výchovy, pro konverzaci v cizích jazycích. ZŠ Plešivec letos propojila
Jeden svět se školním projektem na téma hodnoty. Dlouhodobá přízeň škol, které si
velmi vážíme, je pro nás potvrzením, že festival nabízí smysluplný vzdělávací
program.
Popáté v řadě Jeden svět promítal také pro širokou veřejnost města i regionu, a to v
kině Luna a v divadelní kavárně Ántré. Ve třech dnech nabídl ke zhlédnutí 8 filmů. Na
370 diváků opět ocenilo pestrost témat a ve smyslu motta festivalu se nebálo
opouštět své ochranné bubliny. Snímek Zatajené dopisy o květušínské škole pro
Romy přilákal více než sto diváků, což je dosavadní festivalový rekord. K výbornému
vyznění této projekce nepochybně přispěla i debata s režisérem a protagonisty filmu.
Pátý ročník festivalu přinesl pět zajímavých debat s režiséry a �i;rpi 1los�. Byli jimi
Veronika Lišková (Danielův svět), Tomáš Kudrna (Zatajené óplsy), Benjan)j Tuček
(Plán), ThuleTuvalu (Jan Kavan). Nakonec se tak· ·<ť� odařilo zorg� izovat
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telekonferenci s Andreou Culkovou, režisérkou filmu Cukr blog. Vzhledem k tomu, že
publikum velmi vítá zařazení debat po filmech a že bohužel není vždy v časových
možnostech režisérů přijet osobně, bychom se v budoucnu rádi častěji pokusili o
uspořádání skypových a telefonických debat.

Koordinátorka festivalu Václava šnokhousová

Plakát k festivalu Jeden svět 2015

MFF Jeden svět by v českém Krumlově nemohl proběhnout bez laskavého přispění
řady institucí, firem a dalších subjektů. Kromě spolupořádajících organizací - Centra
pro pomoc dětem a mládeži, Gymnázia, Český Krumlov a společnosti Člověk v tísni
-jsou to: Město Český Krumlov, Jihočeský kraj, MŠMT, E.ON, Čevak, Vlašský dvůr,
reklamní agentura WIP, divadelní kavárna Ántré, kino Luna a
Krumlov House.
Festival by se neobešel bez obětavé práce dobrovolníků především z řad bývalých i
současných studentů gymnázia, jimž bychom tímto rádi ze srdce poděkovali. Velmi si
vážíme faktu, že nad festivalem již tradičně převzali záštitu starosta města Dalibor
Carda a senátor Tomáš Jirsa. Díky všem výše zmíněným podporovatelům mohl MFF
Jeden svět oslavit své první půlkulatiny jako etablovaná a vyhledávaná kulturní
událost v našem městě.
Týdenní filmový festival není osamocenou jednorázovou aktivitou tohoto charakteru
v roce. Festival je součástí celoročního projektu "Lidská práva ve filmovém
dokumentu", do kterého ještě patří veřejné filmové projekce filmového klubu Jeden
svět v NZDM Bouda.
2. Multikulturní festival "Cihelna-Vystupovat"- jubilejní 10. ročník
V pátek 26. června 2015 v 19:00 hodin odstartoval jubilejní desátý ročník oblíbeného

hudebního setkávání mladých muzikantů

nejenom z

jižních

Čech

"Cihelna -

Vystupovat 2015" v Chlumu u Kremže. Na této dvoudenní akci zahrálo rekordních
šestnáct hudebních skupin, jedno divadelní a jedno taneční seskupení. Tento ročník
byl výjimečný různorodostí a bohatostí hudebních žánrů. Páteční den byl určen
víceméně pro elektronickou hudbu, kdežto sobota byla v tradičním rock, punk,hip
hop, metal, folk stylu. V pátek jako první vystoupila pop-punková formace "Pilot
Season" z Českého Krumlova. Následovala je experimentální
á kapela
1
přišla
"Gagarin". Prahu na festivalu reprezentovalo duo s názvem "F rtillzer ' . Po n�
na pódium kapela "Veit B" z českých Budějovic. O závvr., páteč tho večrr u se
postarali českobudějovičtí "Trojan Horses" kteří svým z palem výborně uz vřeli
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páteční večer, který pak tradičně pokračoval do brzkých ranních hodin akustickou
muzikou u ohně.

Kapela Jinovatka na Cihelně

Kapela Suicide na Cihelně

V sobotu se ve 13.00 hodin jako první na scéně objevila hip-hopová sestava Novit a
lspin, kterou následovalo též hip-hopové seskupení OJ P3pS a Shot. Po klasickém
hip-hopu se návštěvníci festivalu mohli pokochat tanečním vystoupením souboru s
názvem "My True Self',

který tančil ve stylu twerk. Výše uvedení pravidelně

navštěvují NZDM Bouda, která je líhní nejenom hudebních talentů.

Po těchto

vystoupení přišli na řadu "new-folkoví" "Dark Blue Elefant". V 16:00 odstartovala
polo-divadelní performance "Nálodní Divadlo" a Next Live Jam Marka Borsányiho .
Po této "rozehřívačce" přišel na řadu "Veliký ZUŠ Band" kapitána Jiřího Klimeše.
O příjemné zpestření sobotního programu se postarala našláplá českokrumlovská
skupina Kyanid. Osmá hodina večerní byla ve znamení kapely "Sandwitch", která je
už od prvního ročníku pravidelným účastníkem festivalu. Zde stojí za zmínku
připomenout, že věkový průměr hudebníků skupiny Sandwitch byl na prvním ročníku
necelých třináct let. Po nich následovali "vypankované Caesarovy Kanady", jímž
dělání strach nahání. Další punkovou kapelou byla benešovská (u Prahy) formace
"Jinovatka",
večera

byla

která svou kreativitou vskutku chvílemi brala dech. Zlatým hřebem
dnes

již

legendární

českokrumlovská

hudební

skupina

Bratři

Karamazovi, která svou mysticitou dokonale ovládla posluchače. O závěr večera se
postarala kapela s příznačným názvem "Suicide", která ukončila příběh letošní
Cihelny ...
Můžeme konstatovat, že desátý ročník této akce se po všech směrech podařil a
účast 250-ti návštěvníků ukazuje, že i přes množství jiných akcí v okolí si "Cihelna"
opět našla své věrné. Jsme rádi, že již deset let se nám daří naplňovat původní
záměr projektu, kterým je poskytovat mladým začínajícím hudebníkům možnost
vystupovat po boku již známých hudebních seskupení a tím podporovat jejich snahu
tvořit a realizovat se.

32

Počet příchozích/diváků nadstavbových aktivit NZDM
Bouda_(nejedná se o počet kontaktů)_
Regionální festival 1. Svět český Krumlov

1277

Multikulturní festival "Cihelna-Vystupovat"

250

CELKEM

1527

Vl. Nízkoprahový a volnočasový klub na sídlišti Mír v Českém Krumlově (klub
"Na míru")

Na konci prosince 2014 se nám podařilo nově otevřít volnočasový klub "Na Míru" pro
děti a mládež, který se nachází v přízemí panelového domu na adrese Lipová 161 na
sídlišti Mír v českém Krumlově.
V průběhu roku 2015 se nám podařilo zajistit 2 nové pracovníky pro tento klub. Klub
je otevřen od úterka do čtvrtka, vždy od 13:00 do 18:00 hodin. Příchozí zde mohou
využívat širokou škálu výtvarných a dalších volnočasových aktivit (stolní fotbálek,
výtvarnou dílnu, nejrůznější společenské hry apod.) V těchto prostorách jsme v roce
2015 zaznamenali 2912 kontaktů.

Výtvarný podzim v Boudě

Klubovna ve Větřní

Vll. Volnočasový klub pro děti a mládež v obci Větřní
Na podzim roku 2014 byl v obci Větřní zahájen provoz nově restaurované klubovny

pro děti a mládež. CPDM, o.p.s. se spolupodílí na zajišťování provozu klubu vždy
v každém týdnu ve středečním odpoledni. Takto tomu bylo i v období od ledna do
června 2015.
Na zajišťování programových dnů ve Větřní se v roce 2015 společně podílela
projektová pracoviště ICM, NZDM Bouda a vedení CPDM.
Mladí lidé zde mohli využívat například: výtvarných aktivit, stolních her, doučování,
tancování a dalších neformálně- vzdělávacích aktivit. Počet kontaktů za toto období
(6 měsíců v roce 2015) byl 540.
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Počet kontaktů v klubu "Na míru" a v klubovně
ve Větřní
Volnočasový klub "Na Míru"

2912

Volnočasový klub v obci Větřni

540

CELKEM

3452

C. Souhrnná statistika uživatelů služeb a programů NZDM Bouda

v roce 2015

CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ NZDM BOUDA V ROCE 2015
Aktivity v Otevřeném klubu v Boudě

2274

Aktivity realizované v horním prostoru NZDM Bouda

1228
859

Terénní program

1038

Nepravidelné jednorázové aktivity vprostorách NZDM Bouda

540

Volnočasové aktivity v klubovně ve Větřní
Klub "Na míru"

2912

CELKEM

8851

Počet příchozích/diváků nadstavbových aktivit NZDM Bouda (nejedná se o počet kontaktů)
Regionální festivai1.Svět český Krumlov

1277

Multikulturní festival "Cihelna-Vystupovat"

250

CELKEM

1527
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111. Internetové mládežnické "Rádio ICM"

a

hudební studio

V průběhu roku 2015 JSme se potýkali s několika vážnými problémy, které ohrozily

pravidelné vysílání rádia. V první řadě se Jednalo o nedostatek personálního zajištění
k zajištění pravidelného týdenního vysílání rádia. Tato skutečnost byla způsobena
malým počtem zájemců o práci v internetovém rádiu ze strany dětí a mládeže.
Další problém, s nímž JSme se potýkali, byly vysoké licenční poplatky, jejichž výběr
za vysílání převážné většiny interpretů spravuJe orgamzace lntergram. Proto jsme
museli celé vysílání omezit. Nicméně v aktivitách rádia hodláme i nadále pokračovat
a hledáme legální cesty pro pokračování vysílání.
V uplynulém roce se tak Rádio ICM snažilo především o rozvoj mediální gramotnosti

mládeže a to především prostřednictvím dvou vzdělávacích projektů pro mládež projektu "Mládež a média" a "Mezinárodního mediálně- uměleckého projektu".

1. Mládež a média- zvyšování mediální gramotnosti mládeže

Tento projekt jsem realizovali v termínu od 22. do 25. října 2015. Jak sám název
napovídá jednalo se o společné čtyřdenní setkání mladých lidí, jehož hlavním
tématem byla práce s vybranými médii. Jako mateřská základna účastníkům sloužila
táborová základna na Chatě pod Kletí v blízkosti obce Krásetín na českokrumlovsku.
Jednotlivé med1ální bloky probíhaly v Českém Krumlově - na pracovištích CPDM,
o.p.s. - v mternetovém mládežnickém Rádlu ICM, v prostorách NZDM Bouda a
Informačního centra pro mládež.

Součástí aktivit byla i

exkurze

v

Muzeu

a

fotoateliéru Seidel.

účastnice mezinárodního projektu

35

Prostřednictvím mediálních workshopů a dalších aktivit si mladí lidé vyzkoušeli
například přípravu rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu animovaného filmu,
vyvolávání fotografií či napsání novinového článku.
Do aktivit projektu byly zahrnuty i osobnosti, jež mají bohaté zkušenosti s
jednotlivými médii. Zde se jednalo o žurnalistu Václava Votrubu, který je zástupce
šéfredaktora českobudějovického informačního portálu Budějická drbna. Ten
seznámil účastníky se základy novinařiny. Další významnou osobností byl manažer
českokrumlovského Muzea a fotoateliéru Seidel Martin Tůma, který seznámil
účastníky s technikou fotografování.
CPDM o.p.s. Český Krumlov touto akcí navázalo na předchozí podobné setkání
mladých lidí, které se uskutečnilo na podzim roku 2014. Věříme, že aktivity projektu
přispěly mladým účastníkům k rozšíření jejich znalostí a zkušeností v hlavních
tématech projektu. Celkem se médiakemp zúčastnilo 14 mladých lidí z Jihočeského
kraje.
2.

Mezinárodní mediálně-uměleckýprojekt

V uplynulém roce také probíhala významná mezinárodní spolupráce s nasrmr
partnerskými organizacemi MKC Slovenj Gradec (Slovinsko) a organizací Spolu jsme
Prievidza (Slovensko). Do aktivit Rádia ICM se tak zapojili mladí lidé ze Slovinska a
Slovenska.
Více informací k této aktivitě viz část "mezinárodní aktivity CPDM o.p.s.").

Účastníci projektu Mládež a média- zvyšování

Rádiový software

mediální gramotnosti mládeže

3.

Vyhodnocení projektu a plány pro příští období

Jak již bylo výše zmíněno, v roce 2015 se nám nepodařilo znovu obnovit pravidelné
vysílání rádia a navázat tak na jeho tradici. Nicméně do aktivit rádia pro rok 2016
plánujeme zapojovat děti a mládež pravidelně navštěvující další projektové
pracoviště NZDM Bouda a nabídnout jim tak možnosti seberealizace v této mediální
oblasti. Zároveň počítáme také s využitím rádiového studia k účelům hudebního
nahrávání.
Pro rok máme také v úmyslu částečné předělání webových stránek rádia, které
budou více interaktivní a budou obsahovat více komunikačníc -an f4�i největší
změnou, kterou máme pro příští období nachystanou bud p:řeJ enovátu , Rádia

.

� �
�

�
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ICM" na "Rádio Bouda". Tento název sám osobě vypovídá o větší svázanosti
s dalším s NZDM Bouda.
4. Prostorové a materiální zázemí pracoviště
Většina činností pracoviště probíhala převážně v Českém Krumlově- ve studiu Rádia
ICM, které je umístěno v budově sídla CPDM, T.G. Masaryka 114. Při některých
aktivitách jsme fungovali i dalších místech v Jihočeském kraji. Materiálně jsme
poměrně dobře vybaveni, některá technická zařízení nebo jejich části budeme muset
postupně obměnit.
5. Podporovatelé projektu Rádia ICM v roce 2015

Projektové činnosti Rádia ICM byly v roce 2015 podpořeny městem český Krumlov,
Jihočeským Krajem, MŠMT a Ministerstvem kultury české republiky.
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IV.

Projektové pracoviště Streetwork

Terénní programy
Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice v roce 2015
Terénní sociální služba Viktorie v roce 2015

A. Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice v roce 2015

1.Vývoj a aktivity projektu Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice
Obsahem služby terénního programu "Streetwork pro města Český Krumlov a
Kaplice" v průběhu celého roku 2015 byl kontakt se stávajícími uživateli služby tzn.
problematickými, pravidelnými a nebo příležitostnými uživateli návykových látek.
Program během celého roku 2015 pracoval na vyhledávání nových klientů,
poskytování odborných harm reduction služeb, individuálním poradenství, testování
na infekční onemocnění, úkonech sociální práce a také na monitorování a mapování
všech míst, kde terénní program v současnosti působí. Pracovníci vhodnou formou
terénní práce vyhledávali a pracovali nebo oslovovali jedince, konkrétní uživatele
návykových látek a také vytipované jedince, ohrožené rizikovým chováním. A to buď
v jejich přirozeném vnějším prostředí, (tj. v oblasti českokrumlovska), konkrétně ve
městě český Krumlov, obci Větřní, Loučovice, Vyšší Brod, Kaplice, Velešín, Dolní
Dvořiště a nebo v chráněném prostoru vícefunkční místnosti v sídle terénního
programu, na adrese T.G. Masaryka 114 v Českém Krumlově.
Na všechny aktivity, které program v průběhu své činnosti poskytuje, to je na
základní rámec harm reduction služeb, navazuje zprostředkování a návazná pomoc
v dalších institucích (ústavní léčba, psychiatrická pomoc, odborná pomoc psychologa
nebo psychiatra). Program "Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice",
navazuje svými aktivitami na "minimální sít'" protidrogových služeb Jihočeského kraje
na území bývalého okresu český Krumlov. Pobyt v jednotlivých místech působení
(terénu) je upraven podle rozpisu letní a zimní provozní doby, která je kombinována
s nabízením služeb v zázemí programu ve vícefunkční místnosti v budově sídla
CPDM na Špičáku v českém Krumlově.
V roce 2015 program pracoval se stávajícími a novými klienty a poskytoval služby,
které jsou běžně v rozsahu služeb terénních programů. Stěžejní aktivity programu v
roce 2015 byly především výměnný program a na něj navazující kontaktní a
případová práce s informačním servisem. Jako další využívané služby, bylo
poskytováno individuální poradenství, úkony soc.práce a stování na virové
hepatitidy (HCV,HBV), HiV a na onemocnění syfilis. Do e problh"'-· í byla také
spolupráce na testování u metabolitů návykových láte ,:s klienty O� D český
�:měře o na pr6 lematiku
Krumlov a Kaplice. Individuální poradenství bylo
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návykových látek a dále na poradenství zaměřené na oblasti, které klienti TP řeší
v kontaktu s pracovníky služby- například mezilidské vztahy, stanovení hranic anebo
konflikty v rodině ad. V průběhu roku 2015 byly také poskytovány výkony
zprostředkování léčby do dalších odborných pracovišť, dále výkony krizové
intervence a doprovod klientů při vyřizování svých potřeb. V průběhu roku 2015
program navazoval ve svých hlavních programových a koncepčních směrech na
zvolená základní kritéria: udržení kvality a dostupnosti služby ve svém současném
rozsahu. Při práci v terénu se využívaly různé metody kontaktu, které jsou při práci
na maloměstských a vesnických oblastech potřeba a se snahou poskytnout
maximum informací o možnostech nabízených služeb.
Práce v jednotlivých místech v terénu byla v průběhu roku doplňována o informace,
např., kde je možné zastihnout pravděpodobné uživatele návykových látek a
program se tak snažil kombinovat své možnosti při získávání nových klientů.
Hlavním cílem programu v roce 2015, bylo plnit dobře funkci poskytování harm
reduction služeb, poskytovat kvalitní informace a dle možností jednotlivých uživatelů
služby je delegovat do navazujících zařízení odborné péče. V roce 2015 se program
věnoval i odborným besedám a (seminářům) na základních školách v regionu
Českokrumlovska nebo svou odbornou účastí spolupracoval například na Open air
festivalu v českém Krumlově. Aktivně také svojí účastí zajišťoval a poskytoval
služby na některých kulturně-společenských akcích v regionu v roce 2015, např.
Slavnostech pětilisté růže nebo preventivní akci pro žáky ZŠ- Dni plném prevence.
V oblasti harm reduction a drogového poradenství navazoval program na druhý
specializovaný terénní program pracoviště Streetwork - samostatný projekt Viktorie,
který působí v oblasti pouliční a klubové prostituce. V rámci tohoto projektu bylo
v roce 2015 pracováno s dalšími 394 převážně klientkami, bylo uskutečněno 702
kontaktů, bylo vyměněno 8676 kusů injekčních stříkaček a provedeno 438 testů na
infekční nemoci.(VHC,VHB, syfilis, Hiv).

2. Informace k jednotlivým územním oblastem působení TP

Město český Krumlov a okolí
Město český Krumlov vykazovalo na " drogové scéně" v průběhu roku 2015 setrvalý
stav. Je možno konstatovat, že v hlavních trendech, jako je množství a povaha
užívaných látek u klientů TP se v průběhu roku 2015 trendy neměnily. Pravidelná
práce v rámci terénního programu byla v několika oblastech, které pracovníci
navštěvují a dále v rámci vícefunkční místnosti, která je s terénním programem
spojena.
Celoročně byly navštěvovány lokality sídliště Plešivec, Mír a centrum města v oblasti
městského parku. Městský park je místo, které je aktuální převážně v letních
měsících nebo vzhledem k počasí, pak nepravidelně na podzim a na jaře. Ostatní
sídliště (Plešivec, Mír, Za Nádražím) jsou klasická sídliště s kom_!linovao m složením
obyvatelstva. V současnosti se nedá jednoznačně konstatovat;'Zé by v1neJ é části
města nebo sídlišti, byl zvýšený počet uživatelů návykových látek. Na všectf ístech
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docházelo v průběhu roku ke kontaktům. V letních měsících, pak nejvíce v oblasti
městského parku.
Z pohledu polohy a pohybu klientů je možné říci, že v současnosti je ve městě
situace, kdy se uživatelé služby pohybují na více místech a je těžké je většinou
někde cíleně kontaktovat. Jsou více v pohybu, než bývalo zvykem. Pozorován je
častý přesun do jiných měst za účelem nákupu a prodeje především pervitinu, ale i
jiných psychoaktivních látek (thc nebo např. psychofarmaka).
Místa v centru města, mimo oblasti městského parku, jsou pro terénní práci z důvodu
velkého turistického ruchu nevhodná ( více jak 1 mil.turistů ročně). Naprostá většina
klientů TP v oblasti města Český Krumlov je uživateli pervitinu a mají dobré
povědomí o poskytovaných službách. Dle našeho odhadu je v kontaktu se službou
cca. 70% aktivních uživatelů pervitinu. Pracovníci programu se ve městě snaží v
rámci informační strategie o cílené kontaktování a zprostředkované kontaktování
např. přes lékárny nebo výlep, jež je důležité pro nové kontakty a celkové povědomí
o službě.
Ve městě funguje spolupráce s lékárnami a předávání kontaktů mezi
spolupracujícími organizací. V rámci práce dochází pracovníci nepravidelně i na byty
uživatelů služeb. Během provozu ve vícefunkční místnosti TP jsou nabízeny všechny
služby od výměnného programu až po testování. Zhruba dvě třetiny klientů služby,
dochází na výměnný program a spojené služby pravidelně do vícefunkční místnosti
TP. Klienti v oblasti Českého Krumlova nemají ve své většině problém využívat
služeb programu. Město Český Krumlov je největší navštěvovanou městskou
jednotkou a je zde větší anonymita, než ve zbytku spádových oblastí TP.
Z pohledu složení a vývoje klientů v oblasti českého Krumlova v roce 2015, je
situace stabilní a drtivá většina drogových kontaktů terénního programu je tvořena
problémovými uživateli pervitinu. Zbytek tvoří experimentátoři nebo občasní
uživatelé. 10 -15% klientů jsou uživatelé THC a alkoholu. Další druhy omamných a
psychotropních látek jsou spíše marginální záležitostí (např.nelegální .tablety Vendal
nebo subutex) a týkají se klientů, kteří mají vazby na české Budějovice nebo tam
příležitostně pobývají.
V oblasti taneční zábavy ve městě se objevuje ještě jako samostatný fenomén
užívání "tanečních drog" a substancí podobných MDMA. Tyto cílové skupiny však
nemají potřebu kontaktu s pracovníky TP, pocházejí z lépe situovaných poměrů a
jsou tak mimo možnosti bližšího monitorování. Nové strategie v rámci možností
proniknout k těmto skupinám, jsou zatím posuzovány. Lokalita český Krumlov se
navštěvuje každý den, kromě čtvrtka.
Města Kaplice. Velešín a okolí
Rok 2015 přinesl v oblasti města Kaplice nové kontakty především s klienty užívající
THC. Jsou zde však i klienti, kteří využívají výměnný program. Drogová scéna ve
městě Kaplice je dlouhodobě uzavřená a trpí všemi problémy, které má malé město
s téměř nulovou anonymitou. Jedná se o malé městečko
liiZkos 1 ranice do
1dentifikdv·a lní, jako
Rakouska s cca 8-9 tis.obyvateli. Pracovníci služby, jsou I
ti, kteří "dávají injekční materiál" a ochota ke kontaktu je a
1á. Služba �e Šrt žila po
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celé období aktivně oslovovat s nabídkou služeb množství osob a je možné říci, že
tyto aktivity pak přináší i nové kontakty. Ve městě se dařilo dobře pracovat se
skupinami mládeže a řešit tak více problematiku THC. Běžná populace města se
více zdržuje v soukromí a postrádá zde chybějící anonymitu. V místě je těžké
získávat důvěru pro jakoukoli práci. Kontakty, komunikaci a strategie je potřebné více
promýšlet. Z pohledu terénní práce přetrvávají nejlepší možnosti pro terénní práci
v oblasti náměstí a přilehlých komunikací. Především pak autobusového nádraží a
několika barů ... Život ve městě je také celkem negativně ovlivněn množstvím všech
možných obecných vyhlášek a zákazů. Nastává tak situace, kdy především mladé
lidi toto vyhání do "ilegality"(sklepy, garáže, byty) a tudíž do míst mimo jakoukoli
kontrolu. Veřejně přístupných míst, kde se mladí lidé scházejí, pak pod tlakem
okolností ubývá. Klienti TP, uživatelé návykových látek, jsou v Kaplici uživatelé
pervitinu a THC, příležitostně také uživatelé alkoholu, případně kombinovaně. V
oblasti také dochází ke kontaktu se skupinou osob uživatelů, která byla
nakontaktována v druhém terénním programu Viktorie (časově a statisticky
odděleném) a pohybuje se v oblasti trasy E55, která vede po okraji města. Ve městě
dobře probíhá spolupráce s lékárnou, metodiky prevence ze základních škol,
městskou policií a pracovníky OSPODu města Kaplice. Z hlediska obyvatel a jejich
skladby, je ve městě Kaplice rozmanitější složení (cizinci, osoby pohybující se v
oblasti placeného sexu, zahraniční dělníci, místní problémová mládež ad.). Toto však
je pak spíše déletrvající trend. Ze skupin na které se TP více zaměřoval v roce 2015
a snažil se je oslovit, to byli především uživatelé THC a místní problémová mládež.
Místo bylo pravidelně navštěvováno dvakrát týdně ve středu a v pátek.
Městečko Velešín bylo navštěvováno jednou týdně vždy ve středu. Obec je velmi
malá s málo obyvateli a bez jakékoli anonymity. Je zde několik kontaktů, které se
daří udržovat, probíhalo zde především předávání kontaktů a snaha případné nové
klienty směřovat k využívání služeb TP po telefonické domluvě.
Oblast obce Větřní
Obec Větřní nedaleko českého Krumlova je známá jako sociálně vyloučená lokalita
celkem 4125 obyvatel. V obci je kumulována celá řada faktorů, kterými jsou
nezaměstnanost, špatné sociální podmínky, nízká kvalita bydlení, užívání
návykových látek, drobná kriminalita ad. Terénní program má obec rozdělenou na
dvě oblasti. Dolní část obce vedoucí okolo silnice směrem k Rožmberku nad Vltavou
tzv. "Rožmberská" a horní "centrální" část. Dolní část je charakteristická svou
početnou romskou komunitou. Během celého roku 2015 bylo v dolní části obce
pracováno s pravidelnými i příležitostnými klienty. Tito využívali služeb terénního
programu. V místě byli také kontaktovaní noví klienti. Nejvíce využívané služby, jsou
zde výměnný program a poradenství. Daří se tu pracovat s klienty, kteří mění více
pravidelně a někdy i větší množství materiálu. Poskytovány jsou zde i výkony sociální
práce a testování. V místě probíhalo nepřetržitě množství nedrogových kontaktů
s předáváním informací a cíleným kontaktováním.

vysokou nezaměstnaností. V obci Větřní byla v minulosti uzavřena významná
papírna, která se ocitla nejdříve v insolvenci a v současnosti funguje zhruba na 30%
původního provozu.
Větřní tzv. "nahoře" je místo centrální obce Větřní a je méně problematické z pohledu
zaměstnanosti a celkových poměrů (např. kvalitou bydlení). V tomto místě je
nejdůležitější oblastí pro terénní práci oblast parku a okolí vchodů do ubytoven a
paneláků, kde se scházejí mladí lidé a příležitostní konzumenti THC. V této části
obce se trvale daří pracovat s klienty - uživateli THC a příležitostnými uživateli
pervitinu, ne však i. v. V průběhu roku 2015, zde byly také kontakty s využíváním
výměnného programu, ne však pravidelné. Nejvíce zde bylo poskytováno
poradenství o vlivu návykových látek v místech, kde se schází "problémová" mládež.
Pracovníci zde pravidelně po celý rok oslovovali maximum možných nových klientů a
to formou kontaktu a předávání informačních materiálů s nabídkou služeb terénního
programu. Lokalita se navštěvuje dvakrát týdně a to v pondělí a pátek. Z pohledu TP
zde v průběhu roku 2015 nebyly zaznamenány změny ve složení a povaze klientů.
Oblast Lipenské přehrady a přilehlých obcí
V oblasti Lipenské přehrady a přilehlých obcí působí TP od roku 2008. Jedná se o
prostorově rozsáhlou oblast, která se skládá z několika malých měst a vesnic v okolí
Lipenské nádrže s počtem obyvatel zhruba do 2000 tisíc.
V místě je udržováno několik stálých klientů, se kterými se spolupracuje
(pravidelnými uživateli pervitinu i.v.). V oblasti se v roce 2015 nedělo směrem k
povaze práce a klientům nic neočekávaného z pohledu TP. V této oblasti sází TP,
vzhledem k její rozsáhlosti a řídkému osídlení, především k dobré informační
strategie a předávání informací o poskytovaných službách. V zimních měsících je
oblast ještě problematičtěji dostupná a řidčeji osídlená a nedochází zde k
výraznějšímu pohybu obyvatel na veřejných místech. V létě je zde zase spíše
množství lépe zajištěných turistů a sezónních návštěvníků (turistů), kteří nemají
potřebu využívat například výměnný program a služeb TP. Cílem práce v této oblasti,
z pohledu dlouhodobější strategie terénního programu, je poskytnout, vylepit nebo
kontaktováním či zanechat maximum informací cílovým skupinám a poučit je, jak
nejlépe službu využívat nebo kontaktovat. V oblasti probíhá pravidelný výlep plakátů
a spolupráce s některými lékárnami. V roce 2015 bylo nejvíce stálých klientů ve
městě Vyšší Brod. Klienti zde většinou mění použitý materiál pro osobní potřebu a
někdy zprostředkovaně pro další osoby v okolí, které mají obavy z kontaktu se
službou přímo. Ve všech místech je chybějící anonymita. Region byl navštěvován
jednou týdně a služby využívali klienti, kteří jinak nemohou využívat terénní program
pro jeho místní nedostupnost.

3.

Personální zajištění programu v roce 2015

Pracoviště prošlo v roce 2015 určitými změnami. Jedna ze sociálních pracovnic na
Jako náhrada
hlavní pracovní poměr odešla k 1.8.2015 na mateřskou q�oleif
byla přijata k tomuto datu pracovnice nová. v programu
� í mome . 'lně stabilně
4 pracovníci, z toho dva na DPČ-DPP. Celková výše p C vniho úvazku� 2,3 až 2,5
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pracovních úvazků. Pracovníci projektu na DPČ a DPP doplňují dva stálé pracovníky
služby, kteří pracují na plný úvazek. Dva pracovníci z týmu mají vysokoškolské
vzdělání, nově přijatá pracovnice ho dokončuje. Čtvrtý pracovník má středoškolské
vzdělání v sociální oblasti. Všichni pracovníci se pravidelně účastní vzdělávání
týkající se problematiky návykových látek a mají i řadu dalších doprovodných kurzů
Např. letní školy harm reduction, dále kurzů
ze sociální a zdravotní oblasti.
společného vzdělávacího projektu s ICOS Český Krumlov nebo např. seminářů
k problematice HiV. Tým se pravidelně účastní supervize a oblastních konferencí
v oblasti problematiky návykových látek.

4.

Hodnocení a výsledky v roce

2015

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

S'l'REE't'
WCIRH
ČE�KYKRVNLOV

a) Kvalitativní hodnocení
Kvalitativní hodnocení práce a efektivity probíhá průběžně v
rámci porad realizačního týmu projektového pracoviště, vždy
jednou za týden a také prostřednictvím schůzek se
supervizorem pracoviště/projektu jednou za 2 měsíce nebo
častěji, dle aktuální potřeby. Možnost supervize mají také
pracovníci samostatně.

Větší hodnocení služby probíhá vždy každého čtvrt roku a je spojeno se sběrem
jednoduchých dat při slovním šetřením, které jsou pro tento účel vytvořeno.
Dotazníky o hodnocení služby jsou také
k dispozici anonymně v blízkosti
multifunkční místnosti TP s popisem, jak je vyplnit a sbírají se v průběhu celého roku
v anonymní schránce. Slovní šetření probíhá 2x ročně a výsledek je zaznamenán.
Vyhodnocovány jsou formou zpětné vazby při poradě týmu. Přijatá opatření jsou
řešena také při supervizi. Pracoviště pracuje také se zpětnou vazbou od
spolupracujících zařízení a externích spolupracovníků. Kvalitativně pracuje zařízení
též sledováním jednotlivých klientů od prvního kontaktu po ukončení využívání
služby nebo jeho předání do jiného zařízení odborné péče v návaznosti na
individuální plány jednotlivých klientů TP.
Při vedení dokumentace je u uživatelů služby sledována celá řada ukazatelů: změny
v klientově drogové kariéře, změny klientova rizikového chování, sociálního
prostředí, sledováním efektivity spolupráce s klientem a sledování, zda použité
intervence vedou k určenému cíli, především ke změně rizikového chování,
spokojenost s poskytovanými službami a další skutečnosti.
b) Kvantitativní hodnocení
Hodnocení činnosti z kvantitativního pohledu tzn.statistik o množství odvedené
práce, probíhá formou průběžných monitorovacích, pololetních a
ch zpráv,
které zpracovává vedoucí zařízení (projektového pracoviště BQ1v( Ó.p.� . . český
Krumlov). Hodnocení činnosti a popisu realizovaných aktivit , f:rénního progr � " se
také provádí formou popisu do průběžných a závěrečné zpr� �� vždy za dané Sbd
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realizace programu. O programu je zpracovávána také statistika vypovídající o
množství odvedené práce.
5. Kritické zhodnocení rozvoje programu, dosažení cílů

Pracoviště v průběhu celého roku poskytovalo standardně všechny služby, které jsou
v rozsahu terénních programů. Terénní program poskytuje své služby na poměrně
rozsáhlém území celého Českokrumlovska. Tato oblast se vyznačuje řídce osídlenou
krajinou a s převažujícím vesnickým typem osídlení. Z časového i prostorového
dosahu je oblast obtížně dostupná a je náročné zde udržet stálé klienty.
Pravidelná práce v terénu je rozvržena již třetím rokem na čas letní a zimní provozní
doby a doba pobytu v terénu a vícefunkční místnosti je tak nastavena a navýšena
směrem k využití maxima období příznivého k práci venku. Velká část kontaktů byla
v roce 2015 uskutečněna v prostředí vícefunkční místnosti TP. Pracoviště
se
v průběhu roku věnovalo pravidelné práci, konkrétním klientům a programově snaze
nadále vylepšovat své služby kvalitou a odborností (např.vzdělávání, nabízené
služby). Program musel také řešit obměnu některého svého vybavení. Celoročně se
dá říci, že bylo snahou programu zvyšovat poskytování kvalitních informací a
pracovat na dobré informační strategii směrem ke klientům TP a poskytovat kvalitně
to, co program poskytovat má.
Na konci prvního pololetí došlo ke zmenam v personálním složení programu,
(pracovnice na HPP odešla na mateřskou dovolenou) a tím došlo ke krátkodobému
omezení plné výkonnosti programu. I přes tyto těžkosti, a se zvýšeným úsilím
zbylých pracovníků, zůstaly navštěvované oblasti a časy zachovány. Během roku se
pracovníci účastnili vzdělávání a odborných seminářů se zdravotně-sociálním
zaměřením. Např. letní školy harm reduction,dluhového poradenství, poradenských
dovedností nebo semináře o HiV u vybraných rizikových skupin u Státního
zdravotního ústavu.
Všechna města v regionu jsou malá města s maximem do 13 tis. Obyvatel (Český
Krumlov), kde je trvalý problém s anonymitou. V jednotlivých místech působení je
potřebné terénní práci aktuálně přizpůsobovat a mít velkou snahu k improvizaci. To
se to týká především způsobu oslovování potencionálních klientů i práce s těmi
stávajícími.
Výsledky pracoviště v roce 2015 povazuJeme, z pohledu malého programu o
celkovém pracovním úvazku 2,4 až 2,5 pracovníka a v prostředí malých měst a
vesnic s chybějící anonymitou, za dobrý výsledek. Je možné konstatovat, že
v některých indikátorech bude možné zaznamenat ještě v dalším období posun i
možný pokles, ale celkový počet klientů i objem vyměněného materiálu odpovídá
povaze oblasti a současným možnostem TP.
Pracoviště uskutečnilo také stovky tzv. "nedrogových kontaktů", při kterých došlo
k předání informací o službě a nabídce TP nebo ke krátké intervenci (celkem 901
kontaktů). Takže množství intervencí směrem k cílovým skupinám bylo větší, než jen
drogové kontakty uváděné v tabulce "drogové kontakty". P;ogram se �ažii také
kvalitativně pracovat s poznatky při zpětné vazbě, v souč oosti formou . d tazníku
ve vícefunkční místnosti a ústním šetřením v terénu 2 :ročně. V rninulos např.
·
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prostřednictvím úspěšně použitých balíčků první pomoci nebo těhotenských testů.
Vedoucí

zařízení

věnoval

kapacit administrativním

a

v průběhu
technickým

roku

značnou

2015

úkonům

spojeným

část
s

svých

grantovými

žádostmi, návaznou administrativou-monitorovacími zprávami, vyúčtováním, ale také
objednávkami materiálu, údržbou zařízení a další činností pro zajištění chodu služby.
Projekt Streetwork tvoří v současnosti, dle našeho odhadu prvek ustálené sítě
služeb, která je dostupná v celém regionu českokrumlovska.
6. Spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog

Pracoviště v roce 2015 spolupracovalo s řadou institucí státní i neziskové povahy a
to jak po odborné stránce - poskytováním konzultací, tak při předávání klientů do
dalších zařízení. Pracoviště navazuje ve všech hlavních bodech spolupráce na již
navázané kontakty.
V oblasti léčby a další odborné pomoc1 JSme úspěšně spolupracovali především
s Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr, PL Lnáře, Jihlava a dalšími odbornými
zařízeními na území Jihočeského kraje - Drogovou poradnou Preventu v Českých
Budějovicích, institutem pro rozvoj osobnosti v Českých Budějovicích, terénními
programy

a

K-centry

v sousedních

lokalitách

(Strakonice,

Prachatice,

České

Budějovice). Pracoviště se také technicky podílelo na organizačním zabezpečení
Slavností pětilisté růže v českém Krumlově (službami harm reduction) a dni plném
prevence-sportovně vzdělávací akci pro děti základních škol.
Pracoviště dlouhodobě spolupracuje v oblasti ambulantní léčby s psychiatry: MUDr.
Norkem, MUDr. Alešem, MUDr. Michálkem, MUDr. Churanem. Psycholožkami PhDr.
Šírkovou a PhDr. Alenou Markusovou. V roce 2015 pracoviště spolupracovalo při
testování a předávání klientů také s OSPOD český Krumlov na místně příslušném
městském úřadu v českém Krumlově a OSPOD ve městě Kaplice.

7. Statistika projektu a interpretace statistických údajů

Celkový počet klientů programu byl za rok 2015 282 klientů,

bez rodinných

příslušníků. To činí celkový nárůst o zhruba 7,6% oproti srovnatelnému období
loňského roku. Pracoviště mělo v roce 2015 celkem 86 prvokontaktů. Zde došlo k
poklesu o 18%. Celkový počet kontaktů zaznamenal dílčí nárůst o 3%. Dále je nárůst
v počtu provedených testů na metabolity návykových látek o 15%, objem ostatního
testování je stejný. Objem sociální práce vykázal pokles o 30%. Individuální
poradenství je cca. na stejné úrovni. Zajímavé je zvýšení vyměněného injekčního
materiálu - nárůst o 34%. Ostatní indikátory se pohybují zhruba ve stejném objemu
vykazované práce a nebyl zaznamenán výrazný posun ani k výrazně menšímu
množství, ani k nárůstu. Pracoviště kromě "drogových kontaktů" uskutečnilo v roce
2015 také celkem 901 "nedrogových kontaktů", kdy dochází k předání informačních

materiálů o službě, návykových látkách nebo se krátce intervenuje.

�

��

Pro lepší představu o lokalitě Českokrumlovska uvádíme p - '1 ot5yvát
ových
lokalitách: český Krumlov - 14.500 obyvatel, Kaplice - 7 f)O obyvatel, M řní 3.800 obyvatel. Obce v lokalitě Lipenska jsou všechny do ca 2.000 tisíc ob atel.

�
..,

45

Jednotlivé oblasti jsou poměrně velké svou rozlohou, ale s relativně malým počtem
obyvatel. V oblastech je zájem o harm reduction služby - nejvíce o výměnný
program, informace a poradenství. Trvá také trend z minulých období, kdy převážná
část klientů zhruba 80% mění různě pravidelně několik injekčních jehel (1
5 kusů)

-

týdně, měsíčně nebo příležitostně pro svou vlastní potřebu.
Tabulka 1
Kontaktní a poradenské služby, terénní programy: klienti

20151)

20151)

(počet jednotlivých uživatelů drog,
� kteří využili v daném období
alespoň jednou služeb programu)

237

270

-z toho mužů

128

138

-z toho injekčních uživatelů drog

148

162

-z toho se základní drogou heroin

1

-

-z toho se základní drogou pervitin

171

142

45

37

5

1

28,57

28

Počet klientQ - uživateiQ nealkoholových drog

-z toho se základní drogou kanabinoidy
-z toho se základní látkou Subutex nel�álně
Průměrný věk klientů- uživatelů nealkoholových
2>

drog

12

25

Počet klientů- uživatelů alkoholu
Počet klientů- neuživatelů drog, kteří využili alespoň

22

jednou služebprogramu3l

16

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

které danou službu
využily
2015
2014

Služba

Počet výkonů1>

(v jednotkách uvedených
V j:!ravém SIOU__Q_Cj}_
2014
2015

Kontakt s uživateli návykových látek

262

282

1168

1261

-z toho prvních kontaktů

106

86

106

86

Výměnný program

148

162

947

970

X X X

X X X

19 492

26 076

PC'<.:et
•.ontak•u<
,.,, :et
ntaktu
'"t:et

-vydané injekční jehly
Zdravotní ošetření

ll,�� ·

Individuální poradenst'

\;i

3

)
-.d�
/ A !ř·\ 124

2

3

2

'it' .,

"'lén
P•1čet
r'

et
tre11

?• :et

s__enlldell 3

104

201/30

190

11

1_ d 10h0
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Pocet

10

11

11

17

Reference do K-center

5

4

5

4

referenci

Reference do léčby

9

12

9

15

referencí

Krizová intervence

Reference do programů substituce

-

53

Asistenční služba
Testy HIV

30

28
28

-

98

63

39

mtervenc1
Poeet
Počet

Počet
referenci
Počet
Intervenci

38

Počet
provedenych
testu

40

provedenych
testů

Počet

Testy HCV

28

Testy HBV

17
13

Testy na syfilis

6

Těhotenské testy

32
27
27

12

25
18

37
37

15

13

6

Počet
provedenych
testů
Počet
provedenych
testu
Počet
provedenych
testu
Počet

Testy na prítomnost drog
Intervence po telefonu, internetu

48

56

78

90

X X X

X X X

26

47

provedenych
testu
Počet
ntervenc1

8. Terénní sociální služba Viktorie v roce 2015
1. Základní informace o programu

v

roce 2015

Sociální služba Viktorie byla uvedena do provozu v roce
2008 a byla rozšířením stávající sítě služeb CPDM o.p.s.
český Krumlov, projektového pracoviště Streetwork, na
oblast pouliční a klubové prostituce na spádovém území
bývalého okresu český Krumlov. V roce 2015 působila
služba v oblasti trasy E-55 a obcí - Dolní Dvořiště,
Skoronice, Kaplice, Studánky, Rožmberk a Vyšší Brod.

J
j

Soc. služba Viktorie pracovala v roce 2015 v oblasti celého
ORP Český Krumlov celkem s 383 klientkami a 11 muži,
uskutečnila 702 kontaktů, provedla 438 testů a v rámci
služby bylo vyměněno/vydáno 8676 kusů injekčního
materiálu.

Služba si v průběhu několika let svého působení vytvořila trvalé místo především v
oblasti poskytování odborného zdravotního a sociálního poradenství, které je
uživatelkami I uživateli služby pravidelně využíváno. V současnosti tak služba
představuje aktivní opatření, které řeší hygienickou hrozbu pro obyvatele celého
regionu Českokrumlovska a to především z důvodu provázanosti s pob�em klientek
v obci Větřní a dalších místech celého ORP český Krumlov.
•
"'
'�
V roce 2015 byly nejvíce využívané služby zaměřené
čních
a testování in
tní a
onemocnění (HiV,VHC,VHB a onemocnění SYFILIS) a s rr,ni spojené zdr

/..,,

f
r

§\(
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specifické poradenství. V návaznosti pak fungovalo odkazování na odborné instituce
a lékařské služby. Využívaný byl také výměnný program použitých injekčních jehel a
asistenční služba (doprovod). Projekt terénní služby Viktorie, je úzce propojen se
službou Streetwork pro města český Krumlov a Kaplice, která je zaměřena na
uživatele návykových látek. Služba tak využívala zkušeností, které v této oblasti má a
aktivně také poskytovala odborné poradenství při užívání návykových látek a
problémů s ním spojených.
Pracovníci například v roce 2015 aktivně řešili případy pozitivity testů na syfilis a
virovou hepatitidu B i C, při kterých došlo k předání klientek do specializovaných
zařízení a k další léčbě, nebo stabilizaci klienta s HiV onemocněním.
V rámci služby byly dále řešeny problémy spojené se specifickou situací klientek a
jejich stavem. V roce 2015 tvořily celou řadu klientek ženy a dívky z Rumunska,
Maďarska, Ukrajiny a dalších zemí, které často vykazovaly pozitivní výsledky při
testování. Pracovníci v návaznosti monitorovali také situaci ohledně možného
obchodu s lidmi a životních podmínek v prostředí nočních klubů. Služba v roce 2015
pokračovala ve všech hlavních aktivitách, které si dala za cíl a má trvalé místo
v regionu se stálými uživateli, kteří využívají jejích služeb. V současnosti působí
především v příhraničních oblastech bývalého okresu český Krumlov, kde aktivně
snižuje zdravotní a sociální dopady rizikových způsobů života a komplexně řeší
problematiku návykových látek a problematiku zdravotní prevence před pohlavně
přenosnými chorobami.
Pracovníci služby fungovali vždy ve čtvrtek od 14 do 22 hodin, kdy navštěvovali
vytipované lokality ve spádové oblasti bývalého okresu český Krumlov na trase E 55
a v dalších výše uvedených místech.

Aktivity (služby) projektu VIKTORIE v roce 2015 byly zejména tyto:
./ Výměnný program a harm reduction materiál
./ Testování na infekční nemoci (Syfilis, HiV, HCV, HBV)
./ Informační servis
./ Zdravotní poradenství- zaměřeno na pohlavní a infekční onemocnění
./ Drogové poradenství- při užívání návykových látek
./ Krizová intervence
./ Sociální práce s klientem
./ Osvětová činnost- besedy, semináře

2. Statistickýpřehled za rok 2015

Název indikátoru

Počet klientů
Počet kontaktů
Počet provedených testů-celkem:
HiV, HCV, HBV, Syfillis

Jednotka

Skutečný výsledek
muži/žen

osoba

11/383

kontakt

704

testy

438

Počet vyměněných injekčních stříkaček

48

Streetwork- příprava potřebného materiálu do

Streetwork- příprava potřebného materiálu do

terénu

terénu
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Streetwork- hlavní vstup do víceúčelové kontaktní
místnosti

Streetwork- informační materiály
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V.Další projekty a aktivity CPDM, o.p.s. v roce 2015
A. Mezinárodní projekty dětí

a

mládeže

v

roce 2015

Pořádání mezinárodních výměnných a vzdělávacích projektů pro děti a mládež a
vysílání českých skupin mladých lidí na obdobné projekty do zahraničí patří tradičně
mezi významné úkoly CPDM již od roku 1997.
Obdobně jako v minulých letech se nám podařilo zapojit se i v roce 2015 do několika
mezinárodních aktivit a některé mezinárodní projekty jsme naopak uspořádali my
v české republice.

1.

Mezinárodní výměna mládeže "Common Heritage- Common Future"

(Rumunsko, Bukurešť, 21. února až 1. března 2015)
Ve dnech od 21. února do 1. března 2015 se v rumunské metropoli Bukurešti
uskutečnilo mezinárodní setkání mládeže, kterého se vedle mladých lidí z
Rumunska, Bulharska, Litvy, Portugalska a Švédska zúčastnil pětičlenný tým
mladých lidí z české republiky.
Projekt připravila bukurešťská organizace Asociatia Young lniciative (AYI). Týden
trvající projekt mládežnické výměny se uskutečnil díky finanční podpoře z programu
EU ERASMUS +. Mládež z České republiky vyslalo do Bukurešti českokrumlovské
CPDM o.p.s., pro které to byla příležitost využít nově navázané spolupráce s
rumunskou organizací, jež se podobně jako krumlovští zaměřuje na práci s dětmi a
mládeží v jejich volném čase.
Za obecným názvem projektu (v překladu "Společné dědictví - společná
budoucnost") se skrývalo vysoce aktuální společenské téma: podpora myšlenky
evropské integrace a EU, zejména mezi mladými lidmi. Stále nekončící hospodářská
krize, přinášející nezaměstnanost a společenské vylučování, rozdmýchává mezi lidmi
žijícími v EU euroskeptické, nacionalistické, ba i daleko extremističtější názory.
Jedním z cílů organizátorů bylo proto oživit mezi mladou generací často zapomínané
výhody, které evropská integrace lidem přinesla a přináší a ukázat, že podporovat
myšlenku EU má smysl, neboť vychází z našich společenských a hospodářských
potřeb.
Vedle samotného tématu s jeho vlastním vzdělávacím obsahem, se kterým se
účastníci seznamovali "klasicky" prostřednictvím různých kombinací formálních a
neformálních vzdělávacích forem - přednášek, prezentací, teambuldingových aktivit,
prací ve skupinách, společných debat aj., je nutné upozorni!-?a sR�zdělávací
obsah a jeho důsledky, jenž byl organizátory projektu bohu vel poněkud''UR zaděn.
Skutečnost, že účastníci spolu po více než týden spolužijí n ,jednOIJ1 mís�ě '\- vastní
"'
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se společného programu, vytváří značný potenciál a produkuje velké množství
podnětných otázek a témat. Dynamiku takového procesu však nelze úplně předvídat
a jen těžko se lze na něj akademicky připravit ze všemožných příruček Evropské
komise k organizaci výměnných projektů. Zkušenost ukazuje, že tento potenciál není
ze strany organizátorů dobré přehlížet. Jeho respektování a vhodné usměrňování
může do jisté míry rozhodnout o úspěšnosti výměnného projektu. Tolik kýžené a
opěvované evropské hodnoty, výhody a výdobytky se tak mohou uplatňovat a
manifestovat v přímé akci přímo mezi účastníky projektu.
Nicméně, i přes zmíněné slabší stránky, se projektu podařilo řadu cílů naplnit. Ba co
více - účastníci odjeli s pocitem nově získaných přátelství a živých zkušeností z
nového prostředí. A ty se počítají.

Rumunsko- část účastníků u vlajky EU

Rumunsko- jedna z prezentací výstupů projektu

Rumunsko- jeden z informačních výstupů projektu

Rumunsko- zástupci jednotlivých států v knihovně

-"mapa" zúčastněných státu s uvedením jejich

s turistickými průvodci o svých zemích

vybraných výjimečností
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Vzdělávací kurz "Youth voice social support"
(Lotyšsko, Liepaja, od 22. března do 31. března 2015)
2.

V březnu

2015 vyslalo českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

skupinu mládeže do Lotyšska na mezinárodní vzdělávací kurz "Youth voice social
support". Projekt byl určen vedoucím mládežnických kolektivů, pedagogům,
studentům a pracovníkům v sociální oblasti.
Programu se zúčastnilo celkem

26 mladých lidí ze Slovinska, Chorvatska, Bulharska,

Lotyšska, Turecka, Itálie a České republiky. Projekt byl realizován s podporou
evropského programu ERASMUS+.
Samotný projekt byl zaměřen na problematiku trhu práce. Účastníci se tak potýkali s
různými otázkami vztahujícími se k tomuto tématu. Zabývali se například tím "jak se
připravit po ukončení studia na vstup na trh práce", "jak realizovat vlastní
nápady", "jak se realizovat a prosadit v zaměstnání"... Mladí lidé se tak seznámili
s touto problematikou na mezinárodní úrovni. Součástí projektu byly také neformální
aktivity a vzájemné poznávání jednotlivých zúčastněných zemí -viz komentář členky
českého týmu Anny Baierové:
"Program byl velice nabitý.

Zkrátka o nudu bylo postaráno.

Také nás čekal

"challenge", kdy jsme byli rozděleni do dvou týmů a šli jsme od 8 hodin večer na 25
kilometrovou túru. Cílem byl památník holocaustu, kam náš tým došel kolem půl 3
hodiny ranní. Během cesty jsme měli několik úkolů. Museli jsme vyfotit traktor, udělat
selfie u kostela, jednu celou hodinu nemluvit a jednu celou hodinu nepoužívat svítící
baterie. I přes všechna nemilá překvapení, jako chození blátem, bolesti zad několika
kolegů v týmu a pětikilometrovou procházku úplně zbytečně, jsme to zvládli. Myslíme
si, že jsme získali bohaté zkušenosti ohledně práce s mládeží a také z angličtiny,
týmové práce, z noční výzvy apod. Dále máme mnoho přátel z různých krajů světa,
se kterými se snad ještě někdy v budoucnu potkáme."
S hlavním organizátorem tohoto projektu, organizací "Liepaias Vanaugi", má CPDM
o.p.s. bohaté zkušenosti z předešlých projektů. Také v následujícím období jsme
realizovali s tímto partnerem společný projekt "lnclusion Mixer", který se uskutečnil
začátkem června

2015 v českém Krumlově.

".
I

-jeden z národních večerů

na

projektu
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3. Filmovýprojekt "To be continued . "
.

.

(Maďarsko, Budapešť, 30. března až 3. dubna 2015)
Jedním

z již

téměř

tradičních

mezinárodních

projektů,

kterého se CPDM účastní, je týdenní filmový workshop
v maďarské Budapešti. Stejně jako v minulosti i v roce
2015

byl

projekt

Visegrádské

čtyřky,

určen
kteří

dětem
žijí

a

mládeži

v dětských

ze

zemí

domovech

a

pěstounských rodinách.
Filmová dílna se uskutečnila ve dnech od 30. března do 3.
dubna 2015 pod názvem "To be continued... " a byla
jednou ze součástí mezinárodního dětského filmového
festivalu "Kid ·s eye - Dětské oči", který pořádá maďarská
organizace The Kiďs Eye Art Association.
českou skupinku složenou ze čtyř dětí (14 do 18 let) a jedné vedoucí vyslalo
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. český Krumlov na takovouto

akci do

Budapešti již potřetí. Filmové tvorby se dále zúčastnily skupiny z ostatních zemí
"visegrádské čtyřky" - Maďarska, Polska a Slovenska.
Reportáž z projektu je možno zhlédnout maďarské televizi RTL:
http :1/rtl.hu/rtlklub/h irek/csaladi-veszekedesek-gyerekszemmel
Krátký film české skupinky je ke zhlédnutí na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=5BPOpOA4we4&feature=youtu.be

Maďarsko- česká skupinka během natáčení

Maďarsko- střih hudby k filmu

Maďarsko - příprava scénáře

ko -závěrečné promítání filmů
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4. Mezinárodní tréninkový kurz "lnclusion Mixer"

(Česká republika, český Krumlov, od 1. do 1 O.června 2015)
V první dekádě měsíce června 2015 CPDM o.p.s. český Krumlov úspěšně
realizovalo mezinárodní tréninkový kurs "lnclusion Mixer", který byl tématicky
zaměřen na problematiku sociální inkluze.
Tento kurz byl primárně určen pro pracovníky s dětmi a mládeží, pedagogy a sociální
pracovníky, kterých se projektu zúčastnilo 21. Teritoriálně účastníci pocházeli ze
sedmi evropských států (po třech z každého státu): Slovinska, Lotyšska, Litvy,
Rumunska, Makedonie, Polska a České republiky.

Jako mateřská základna účastníkům sloužila táborová základna českokrumlovského
domu dětí a mládeže v Zátoni u Rožmberka. Jednotlivé aktivity probíhaly na Zátoni,
v českém Krumlově, v obci Větřní a v Českých Budějovicích. Hlavními lektory tohoto
projektu byli naši lotyšští kolegové Liga a Žigys Kreslins, kteří se problematice
sociální inkluze věnují řadu let. Účastníci se dozvěděli mnoho nových informací
vztahující se k tématu sociální inkluze, ale i si sami na sobě vyzkoušeli, jaké to je být
například neslyšící, či nevidomý a různým způsobem nemohoucí.
Součástí programových aktivit byla i exkurze v českobudějovickém centru pro
rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA. Vrcholem tohoto projektu byla
praktická část, která spočívala v přípravě a následné realizaci aktivizačních a
volnočasových aktivit určených pro děti z obce Větřní. Účastníci se tak přímo zapojili
do práce s dětmi a mládeží v místě.
V rámci uvolňovacích, odpočinkových a kulturně poznávacích aktivit byly do
společného projektu zahrnuty nejrůznější sportovní hry, splutí části řeky Vltavy ad.
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česká republika- lnclusion Mixer- workshop na
základně

česká republika- lnclusion Mixer- účastnfci
projektu

Vltavy na raftech, dále prohlídka Zámeckého muzea v Českém Krumlově a exkurze
v klášteře Zlatá Koruna. Nedílnou součástí programu byly i národní večery, při
kterých jednotlivé národní skupiny představily ostatním účastníkům nejenom národní
tradice, zvyky, kulturu svých zemí, ale i svoji národní kuchyni.
Projekt se uskutečnil díky podpoře programu Evropské unie ERASMUS+.

5. Mezinárodní mediálně-uměleckýprojekt

(Česká republika, Český Krumlov, od 3. do 9. srpna 2015)
CPDM, o.p.s. připravilo na počátku srpna 2015 ve spolupráci se slovenským
občanským sdružením "Spolu sme PRIEVIDZA" a slovinskou organizací "Miadinski
kulturni center Slovenj Gradec" (MKC) společné setkání mladých lidí z těchto
partnerských organizací.
Prostřednictvím workshopů a dalších aktivit si mladí lidé, rozdělení do národnostně
"namixovaných" týmů, vyzkoušeli například přípravu rozhlasového pořadu a jeho
odvysílání, tvorbu animovaného filmu a také vybraná tradiční řemesla- "kovářství" a
kreativní uměleckou tvorbu zaměřenou do výtvarné oblasti- "malbu na hedvábí".
Jako mateřská základna účastníkům sloužila táborová základna na Chatě pod Kletí v
blízkosti obce Krásetín na českokrumlovsku. Jednotlivé tématické workshopy
probíhaly v Českém Krumlově na pracovištích CPDM, o.p.s. - v internetovém
mládežnickém Rádiu ICM, v prostorách NZDM Bouda a Informačního centra pro
mládež. V rámci uvolňovacích, odpočinkových a kulturně poznávacích aktivit byly do
společného projektu zahrnuty nejrůznější sportovní hry, splutí části řeky Vltavy na
raftech, prohlídka Zámeckého muzea a grafitového dolu v Českém Krumlově.
Podobně jako u řady jiných projektů byly součástí programu i národní večery, při
kterých všechny tři národní skupiny (česká, slovenská a slovinská) představily
ostatním účastníkům nejenom národní tradice, zvyky, kulturu svých zemí, ale i svoji
národní kuchyni.
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česká republika - Mediálně- umělecký projekt

česká republika - Mediálně- umělecký projekt

společné foto na českokrumlovském náměstí

umělecká kovařina

CPDM o.p.s. český Krumlov tímto projektem navázalo na předchozí podobná
úspěšná setkání mladých lidí především z Evropy, která pravidelně organizuje již od
roku 1998. Aktivity projektu přispěly mladým účastníkům k rozšíření jejich znalostí a
zkušeností a ke vzájemnému poznávání kulturní a společenské reality života
mladých lidí v jednotlivých účastnických zemích.
Také tento projekt byl podpořen programem EU ERASMUS+.

Ceská republika - Mediálně- umělecký projekt- příprava
rozhlasového pořadu v internetovém rádiu

6.

Ceská republika - Mediálně- umělecký projekt- malba na
hedvábí

Tréninkový kurz "Power of Kinesthetic Learning"

(Slovinsko, Slovenj Gradec, od 5. do 13. září 2015)
Na počátku září 2015 jsme vyslali dva české účastníky na mezinárodní vzdělávací
kurz s názvem "Power of Kinesthetic Learning", který pořádala naše partnerská
slovinská organizace Mladinski Kulturni Center Slovenj Gradec.
ta Český
Tento kurz se konal ve Slovenj Gradci, který je partnerským
;�;� ml
Litvy,
�
Evťo
tů
á
st
·
�
osmi
celkem
z
lidí
Krumlov a zúčastnilo se jej 22 mladých
Lotyšska, Estonska, Polska, Chorvatska, Francie, Slovinska a� R
�·
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·
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Kurz byl určen mladým pracovníkům s mládeží, kteří se seznamovali s tvořivými
metodami práce s vlastní fyzickou a mentální silou a jejím uchopením (se svým
tělem, mozkem, duchem) a vyzkoušeli si modelové situace, jak tyto metody používat
při práci s dětmi a mládeží.

Slovinsko - projektový workshop venku

Slovmsko - přechod pres hory

8. Letní dětské tábory v roce 2015
1. Letní tábor "Pod Kletí"
Druhý ročník letního tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní
zrealizovalo českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve
spolupráci s obcí Větřní a Ministerstvem vnitra České republiky. Tábor se konal od
soboty 25. července do pátku 31. července 2015. Stejně jako v minulém roce, tak i
letos posloužila jako hlavní základna Chata Pod Kletí. Program tábora byl v tomto
roce hodně poznávací a děti tak navštívily vybraná zajímavá místa našeho kraje.

Záměrem poznávacích částí programu tábora bylo přiblížit dětem některá zajímavá
místa, která je obklopují. .. Tak například při celodenním splutí části řeky Vltavy na
raftech mohly děti poznat český Krumlov z trochu jiného úhlu. Také výšlap na horu
Kleť, při němž děti absolvovaly návštěvu hvězdárny a rozhledny, byl pro ně velmi
objevný.
V dalších dnech jsme navštívili kouzelnou "Stezku v korunách stromů" na Lipně. To
byl pro děti velký zážitek. Součástí návštěvy Lipna nad Vltavou byla i edukativní
návštěva vodní elektrárny Lipno, kde děti i vedoucí absolvovali velice zajímavý
výklad o vzniku a fungování tohoto vodního díla a elektrárny.
V dalším dni jsme čerpali z bohaté zkušenosti výtvarných projektů, které NZDM
Bouda již mnoho let pořádá. Děti měly možnost vyzkoušet si různé výtvarné techniky.
V předposledním dni jsme s dětmi navštívili Zoologickou zahradu Dvorce u Borovan,
ze které byly děti nadšeny. Po návratu ze zoologické zahrady nás svou návštěvou
poctil divadelní a vyprávěcí spolek "Siovosledi" z Moravy, který nám zahrál svůj
hodinový pohádkový kus.

� Prag

Tábora se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku od 8-mi do )'
personální zajištění měli na starost pracovníci NZDM BoťÍda,
Krumlov.

mové a
y PDM,o.p��- Český
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-
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Letní tábor "Pod Kletí"- přestávka po návštěvě

Letní tábor "Pod Kletí" - na Kramolíně

Stezky v korunách stromu

Letní tábor "Pod Kletí" -elektrárna Lipno

Letní tábor "Pod Kletí" - pred návštěvou lipenské
elektrárny

2. Letní tábor Čeřín 2015 "Prázdniny

v pohybu"

Letní tábor "Prázdniny v pohybu" tradičně zajišťuje v rámci CPDM, o.p.s. projektové
pracoviště ICM. Tábor se uskutečnil v termínu od 9.

-

22. srpna 2015 na tábořišti

Čeřín u Rožmitálu na Šumavě. Zúčastnilo se jej 35 dětí ve věku od šesti do patnácti
let. Pro dětské účastníky tábora byl připraven, jako každý rok, nabitý program se
spoustou netradičních sportovních aktivit, her a také celotáborová hra na motivy
knihy J.R.R. Tolkiena "HOBIT" aneb Cesta tam a zpátky. Děti za jednotlivé etapy
celotáborové hry získávaly ústřižky mapy. Po složení mapy získaly informaci, kde se
nachází drak a jím střežený "arcikam", pro který se se svou družinou vypravily.
Kromě celotáborové hry účastníci tábora absolvovali výlet na hrad Rožmberk a
navštívili místní katovnu, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli některé mučící nástroje a
také spluli na raftech část řeky Vltavy z Branné do Spolí. U všech aktivit byl kladen
důraz na neformální prvky učení.
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Letní tábor Čeřín

2015 "Prázdniny v pohybu"

přechod hor v mlze

Letní tábor Čeřin

2015 "Prázdniny v pohybu"- na
vodě

Letní tábor Čeřin

2015 Prázdniny v pohybu"
..

koupáni v Rožmitálském potoce v parném dni

Letní tábor Čeřin

2015 "Prázdniny v pohybu"

souboj se skřety

l
Letní tábor Čeřin

2015 "Prázdniny v pohybu" -

jeden ze skřetů

Letní tábor Čeřin

2015 "Prázdniny v pohybu"skřeti
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C. Programy CPDM v klubovně ve Větřní
Rekonstruovaná klubovna pro děti a mládež byla ve Větřní otevřena v říjnu 2014.
V období od ledna do června 2015 v této klubovně zajišťovalo CPDM, o.p.s. svými
zaměstnanci a někdy také dobrovolníky z pracovišť Bouda, ICM a vedení pravidelně
každou středu v týdnu odpolední volnočasový program pro větřínské děti a mládež.
Každého ze středečních setkání se účastnilo pravidelně kolem 20 až 30 dětí.
V období letních prázdnin jsme program v klubovně neuskutečňovali vzhledem
k náročným prázdninovým táborovým aktivitám a mezinárodním projektům.
V období od září do prosince 2015 jsme v klubovně nepůsobili vzhledem k jejímu
velmi zhoršenému hygienickému a stavebnímu stavu.

Program v klubovně ve Větřní

Program v klubovně ve Větřní

O. POHRÁTKY- spolupráce CPDM na vydání knihy pohádek

V průběhu

roku

2015

CPDM

spolupracovalo

na

vydání

knihy

originálních

pohádkových příběhů "Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka".
Třináct pohádkových příběhů zavede malé čtenáře a jejich rodiče na různá místa
naší překrásné a pestré planety Země. Průvodcem je kouzelný pavouček Vincek,
jehož velkým snem je objevovat a poznávat. Příběhy jsou velmi různorodé, něco je
však přeci jen všechny spojuje - hrátky se slovíčky, zvukomalebnost, poznávání
zvuků, slov a vět z různých jazyků, láska ke všemu a všem.
Cílem knihy je přivést ke spolupráci malé a velké. Hrát si se slovy, jazykem, příběhy.
Učit se naslouchat, komunikovat, společně tvořit. Podpořit vědomí vlastní kultury a
tradic. Rozvíjet cit pro jazyk - jak mateřský, tak i jazyky cizí, stejně jako vést k
otevřenosti, vnímavosti a radosti z poznávání ostatních kultur. Dát prostor rozvoji
dílčích učebních dovedností a environmentální výchově. Přiblížit hodnoty jako
tolerance, solidarita, humanismus. Podpořit
porozumění a tvořivý přístup nejen k jazykům.

v

dětech

i

dospělých

hravost,

Kniha Pavly Krátké a Marie Štorkové je určena dětem od 3 let a jejich dospělým
průvodcům, rodinám i dětským kolektivům. Je vhodnou pomůckou k multikulturní,
jazykové a environmentální výchově.
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s �- ..psal> P.Ma Solotlu M!l.i
lusttov•l. M•n• Sr..ll<lovl Stoncov1

Pohrátky- obal knihy

Pohrátky -jedna z ilustrací knihy s názvem
,.Věnováno přátelství"

Křest knihy se uskutečnil 5. listopadu 2015 v "Modrém domečku" v Řevnicích u
Prahy. Kmotrou knihy se stala paní Ruth Hálová, jedna z dětí, které zachránil před
německými fašisty sir Nicolas Winton. Paní Ruth je vlastně tím pravým pavoučkem
Vinckem, který objevil svět a pak se navrátil do své vlasti rozdávat své zkušenosti.

Kmotra pohádkové knihy ,.Pohrátky" paní Ruth Hálová s celý týmem spolutvůrců
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E. Výstava CPDM, o.p.s. a jeho projektových pracovišť k výročí 18-ti let od jeho
založení
Od 9. do 30. listopadu byla k vidění na Městském úřadě v českém Krumlově
v Kaplické ulici výstava Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. , jeho jednotlivých
projektových pracovišť a nejvýznamnějších projektů. Výstava se konala u příležitosti
18ti let od založení CPDM.
Návštěvníci mohli v tomto období shlédnout průřez činnostmi a aktivitami CPDM,
o.p.s. Český Krumlov od roku 1997 do roku 2015.
Výstava byla připravena formou panelových informací s texty a fotografiemi z akcí.
Počet shlédnutí této výstavy nelze odhadnout.

Příprava výstavy k výročí 18-ti let od založení

Příprava výstavy k výročí 18-ti let od založení

CPDM

CPDM

Příprava výstavy k výročí 18-ti let od založení

Příprava výstavy k výročí 18-ti let od založení

CPDM

CPDM

Na této celoměstské akci, která se uskutečnila 30. dubna
2015, se CPDM prezentuje již tradičně.
Programová stanoviště si za CPDM připravila projektová
pracoviště

ICM

(informace,

soutěže,

kreslení,

� fá

buttonky ad.) a NZDM Bouda (umě
stolní fotbal).
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F. Spolupráce a účast zástupců CPDM na aktivitách vybraných partnerů

Členství v poradních orgánech Rady města Český Krumlov
V roce 2015 byl členem sociální komise Rady města Vlastimil Kopeček, který byl pro
rok 2015 zároveň také členem hodnotící komise grantového programu podpory
sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov.
Spolupráce na aktivitách jihočeských informačních center pro mládež a na vybraných
aktivitách Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR (AICM
ČR) a aktivitách Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
(ANNO JČK)
Také v roce 2015 spolupracovalo projektové pracoviště ICM - Informační centrum
pro mládež Český Krumlov na některých společně dohodnutých projektech a
činnostech v rámci kooperace jihočeských ICM a také na vybraných aktivitách AICM
ČR.
Byly to především tyto projekty a činnosti:
./ příprava a obsluha prezentačního stánku AICM ČR na veletrhu českých
nestátních organizací "NGO Market" v Praze (23. dubna 2015, Forum Karlín)
./ příprava a obsluha prezentačního stánku AICM ČR a členských ICM z ČR na
veletrhu "Vzdělání a řemeslo" v českých Budějovicích (21. až 23. října 2015,
Výstaviště české Budějovice)
./ informační spolupráce s vydavatelem kapesního katalogu pro volný čas dětí a
mládeže KAPKA (ln-Prague.cz)
./ spolupodíl na obsahu vydávání občasníku ANNO JČK a zpravodaje AICM ČR
./ příprava a distribuce tématických bulletinů jihočeských ICM Č. Krumlov,
Tábor, Prachatice a České Budějovice (především občasný bulletin
"evropských příležitostí" a týdenní kalendář akcí v regionu)
./ organizační pomoc při realizaci "Setkání NNO Jihočeského kraje" (21. září
2015, České Budějovice) a odborného vzdělávacího semináře s tématy
"Zásady efektivní komunikace" a "PR, fundraising a lobbying" (23. října 2015,
České Budějovice)

Spolupráce s ICOS, o.p.s. český Krumlov
Také v roce 2015 pokračovala spolupráce s dlouhodobým místním partnerem obecně prospěšnou společností ICOS Český Krumlov. Kromě spolupodílu CPDM na
vydávání elektronického a tištěného bulletinu Zpravodaj.krumlov.cz a společných
konzultací nad důležitými otázkami práce a spolupráce neziskových organizací
v městě a Jihočeském kraji, byla nejvýznamnější účast CPDM na společném
vzdělávacím projektu "1 menší organizace s mohou kvalitně vzdělávat". Kromě ICOS
a CPDM byly do tohoto projektu zapojeny další čtyři neziskové organizace
z českokrumlovska a Prachaticka.
Cílem projektu, který byl podpořen z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, bylo zajistit kvalitní
vzdělávání pracovníkům z neziskových organizací, které provozují registrované
sociální služby. Jednotlivé vzdělávací kurzy se uskutečňovaly v letech 2014 a 2015 a
z CPDM se tohoto vzdělávání účastnilo postupně a průběž.D§ celkem osm
zaměstnanců.
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Spolupráce s obcí Větřní
V návaznosti na zainteresovanost CPDM, o.p.s. v "lokálním partnerství" v obci Větřní
v letech 2012 až 2014, jsme se v roce 2015 spolupodíleli na práci s místními dětmi a
mládeží v jejich volném čase - programy v nové klubovně a zajištění týdenního
letního tábora v červenci 2015.

Hlavní programoví partneři CPDM, o.p.s. a donátoři v roce 2015

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. český Krumlov děkuje všem partnerům,
donátorům a dalším institucím a organizacím za spolupráci a pomoc v roce 2015.
Nejvýznamnějšími partnery byli:

ICOS, o.p.s. český Krumlov.
ICM Tábor, z.s.
KreBul, o.p.s. Prachatice
AICM ČR Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež
a její členská Informační centra pro mládež v ČR
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
Středisko výchovné péče Spirála český Krumlov
Městské divadlo, o.p.s. v Českém Krumlově
Městská knihovna český Krumlov
Člověk v tísni, o.p.s. Praha
ZŠ a SŠ z města a regionu český Krumlov
Psychiatrické léčebny Červený Dvůr, Lnáře a Jihlava
česká asociace Streetwork
Dům zahraničních služeb MŠMT ČR- program ERASMUS+
EURODESK- Evropská informační síť pro mládež
S.D.M.- Sdružení dětí a mládeže České Budějovice
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
Asociace nestátních neziskových organizací české republiky
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
Multikino Cinestar v českých Budějovicích
KOLT, o.s. Praha
českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o. Český Krumlov
Muzeum rómské kultury v Brně
Židovské muzeum v Praze
Agentura WIP, spol. s r.o. České Budějovice
Tarstia, s.r.o. český Krumlov
Divadelní kavárna André český Krumlov

Združenie lnformačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM), Prievidza
(Slovensko)
Spolu sme Prievidza, občanské sdružení, Prievidza (Slovensko)
MKC - Youth Center Slovenj Gradec- Javni zavod Vet nic ,..,S(ovenjG�dec
(Slovinsko)
�
ff.�
Liepajas Jaunie Vanami, Liepaja (Lotyv i$o) /
r·

�

�

-
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Gyerekszem Kozhasznú Muvészeti Egyesulet, Budapešť (Maďarsko)
Asociatia Young lniciative (AYI), Bukurešť (Rumunsko)

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
Ministerstvo kultury české republiky
Lesy české republiky, s.p.
Město Kaplice
Obec Větřní
Obec Lipno nad Vltavou
Město Vyšší Brod
Obec Přísečná
Vlašský dvůr český Krumlov, s.r.o.
Nadace Život umělce Praha
E.ON česká republika, s.r.o. České Budějovice
Čevak, a.s. Č. Budějovice
Bening Lety
Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář, s.r.o. Praha
PAWLICA, s.r.o. Praha
Eaton Elektrotechnika s.r.o. Praha

Vlil. Finanční zpráva
Způsob financování činnosti
Financování aktivit CPDM, o.p.s. český Krumlov je programově postaveno na
vícezdrojovém způsobu. Tento přístup umožňuje dosahování celkově větší stability a
trvaleji udržitelné kontinuity a fungování především pro dlouhodobé projekty.
Široce

rozvinuté

vícezdrojové

financování,

jakého

CPDM,

o.p.s.

dosahuje

v současnosti, je však poměrně náročné jak pro vedoucí jednotlivých pracovišť, kteří
z valné většiny připravují projekty a grantové žádosti, tak pro vedení organizace a
účetní ve smyslu jejich schopnosti a erudice připravovat

obsahově a formálně

jednotlivé projekty a žádosti a následně je v průběhu realizace a poté zaúčtovávat a
vyhodnocovat.
V roce 2015 vykazujeme příjem ze 17-ti základních finančních zdrojů,

jejichž

součástí je 46 grantových, příspěvkových a darovacích smluv.

Struktura finančních zdrojů rozpočtu CPDM v roce

2015

Struktura námi využívaných zdrojů se v průběhu posledních let našeho fungování
nijak dramaticky nemění. Ve své podstatě využíváme všechny zdroje, které je možné
a obvyklé v neziskovém sektoru získávat.
Výše získaných objemů finančních prostředků a míra jejich proporcionality je pak
v tom kterém roce ovlivněna na jedné straně rozpočtovými

možnostmi jednotlivých

donátorů a na straně druhé kvalitou našich projektových a grantových žádostí, jejich
inovativností, zajímavostí, potřebností...
V roce 2015 získalo CPDM, o.p.s. finanční prostředky pro zajištění realizace svých
obsahových činností z následujících zdrojů:
1. Z rozpočtu města český Krumlov - systémový roční neinvestiční rozpočtový
příspěvek

na

zajišťování

základních

obsahových,

administrativních

a

řídících

činností z rozpočtu města Český Krumlov
2. Z grantových titulů vyhlášených městem Český Krumlov v roce 2015 na základě
námi podaných projektových žádostí (granty v oblasti podpory kultury, volného času
dětí a mládeže, sociálních služeb a zahraničí)
3. Z grantových (dotačních) titulů a darů vyhlášených pro rok 2015 ústředními
státními orgány (MŠMT ČR, MPSV ČR, Úřad vlády ČR, MK ČR a MZ ČR) a státními
podniky (Lesy ČR, s.p.) na základě námi podaných grantových a projektových
žádostí
4. Z grantových a příspěvkových titulů vyhlášených pro rok 2015 Jihočeským krajem

na základě námi podaných projektů (žádostí). V roce 2015 se jednalo o finanční
granty a příspěvky v tématických oblastech: děti a mládež, kultura, protidrogová
prevence a sociální služby.
5. Z prostředků měst a obcí našeho regionu prostřednictvím vyhlášených grantových
řízení a nebo darů od těchto města a obcí: město Kaplice, obec Větřní, město Vyšší
Brod, obec Lipno nad Vltavou, obec Přísečná
6. Z Evropského sociálního fondu - OP LZZ, prostřednictvím Individuálního projektu

Jihočeského kraje na podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji
7. Z darů přijatých od právnických a fyzických osob
8. Z vlastních výkonů a ostatních příjmů
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Charakter finančních prostředků získaných v roce

2015

Všechny v roce 2015 získané finanční prostředky byly neinvestičního charakteru.
CPDM, o.p.s. český Krumlov děkuje všem donátorům a finančním partnerům za
poskytnuté finanční podpory v roce 2015.

Financování a hospodaření CPDM, o.p.s. Český Krumlov v tabulkách a grafech
Rok 2015 byl z hlediska objemu získaných externích finančních prostředků zcela
bezkonkurenčně nejúspěšnějším rokem v devatenáctileté historii CPDM, o.p.s.
český Krumlov.
Níže uvádíme přehledovou tabulku, která ukazuje postupný vývoj objemu získaných
externích finančních zdrojů od roku 1997 do roku 2015 a související vývojový graf.

Tabulka 1
Přehled externích finančních prostředků získaných v letech 1997 až 2015
Přehled externích finančních prostředků získaných

v letech 1997 až 2015

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

Finanční objem (zaokrouhleno na Kč)

Rok
1997

364 379

1998

574 404

1999

727 965

2000

404 808

2001

637 923

2002

846 132

2003

679 449

2004

985 093

2005

1 601 812

2006

1,753.409

2007

1,372.923

2008

2,341.005

2009

2,207.167

2010

2,913.921

2011

3,345.097

2012

3,029.557

2013

2,415.525

2014

2,985.969

2015

3,697.615

I

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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Graf 1
Grafické znázornen1

vývoje

výsledků

CPDM

v zajišťování

externích

finančních

prostředků v letech 1997 až 2015. Součástí dat grafu jsou pouze: externí neinvestiční
granty, příspěvky a příjmy z obchodních zakázek získané na základě podaných
projektů
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Tabulka 2

Přehled získaných a vyčerpaných finančních darů v roce 2015

Pracoviště CPDM

Projekt

Zdroj

ICM

Kam co patří?

Lesy

éR,

Cástka 2014
s.p.

5.000,00 Kč

Ostatní projekty

Pohrátky

PAWLICA, s.r.o.

15.000,00 Kč

Ostatní projekty

Pohrátky

Jaroš- Fojtíková,
advokátní kancelář,

10.000,00 Kč

Ostatní projekty

Pohrátky

Ostatní projekty

Pohrátky

s.r.o.
Ostatní dárci
Bening- Ing. Josef
Beneš
NZDM Bouda a

Zajišťování aktivit pro

Streetwork

obec Větřní

NZDM Bouda

MFF Jeden svět

NZDM Bouda

MFF Jeden svět

Celkem

10.000,00 Kč
2.000,00 Kč

Obec Větřní

15.000,00 Kč

Vlašský dvůr český
Krumlov, s.r.o.

20.000,00 Kč

E.ON Ceská republika,

20.000,00 Kč

s.r.o.

97.000,00 Kč
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Tabulka 3

Přehled obsahuje informace o použití rozpočtového příspěvku města český Krumlov,
který CPDM, o.p.s. český Krumlov získalo v roce 2015 použití v základní vnitřní
struktuře jednotlivých hlavních pracovišť a projektů, skutečný dosažený účetní
závěrkový stav a vykazované výsledky hlavních účetních zakázek v účetní závěrce
za rok 2015.
-

Pracoviště CPDM I
účetní středisko

Centrum 01
ICM
Streetwork
Viktorie
Bouda
Rádio ICM
Zahraničí (ven)
Ostatní projekty
Správa areálu
Celkem

Náklady

Výnosy

Kč
Kč
1,478.402,80 Kč
370.291,59 Kč
2,210.285,03 Kč
244.750,10 Kč
96.266,65 Kč
880.330,82 Kč
1,063.799,17

746.464,36

46.685,00

Z toho
rozpočtový
příspěvek
města ČK

Kč

7,137.275,52 Kč

Závěrkový
výsledek

1,063.799,17

Kč
Kč
1,478.402,80 Kč
370.291,59 Kč
2,210.285 03 Kč
244.750,10 Kč
96.266,65 Kč
880.330,82 Kč

1,035.616,72

Kč
Kč
88.766,39 Kč
0,00 Kč
541.631,80 Kč
111.084,90 Kč
13.188,66 Kč
0,00 Kč

O Kč

746.464,36

542.701 36

O Kč

Kč

46.685,00

Kč

O Kč

2,379.674,83 Kč

O Kč

46.685,00

7,137.275,52 Kč

O Kč
O Kč
O Kč
O Kč
O Kč
O Kč

Tabulka 4

Celkový přehled příjmů (výnosů) CPDM, o.p.s. v roce 2015 ve struktuře podílů
jednotlivých zdrojů na financování činnosti
Zdroj

MŠMTČR
MPSVČR (prostr. JČK)
Úřad vládyČR
MZČR
MKČR
Jihočeský kraj - GP ml. a kult.
Jihočeský kraj- GP sociální služby
Grant ICOS I ESF
Jihočeský kraj - IP sociální služby
Město č. Krumlov-rozpočtový príspěvek
Město český Krumlov - GP
Obce regionu ČK
Program EU ERASMUS+
Nadace .Livot umělce
Dary
Vlastní výkony
Ostatní výnosy
Celkem

%

Celkem Kč

Kč
Kč
200 000,00 Kč
40 000,00 Kč
50 000,00 Kč
180 000,00 Kč
391 900,00 Kč
87 506,00 Kč
891 990,00 Kč
2 379 674,83 Kč
346 100,00 Kč
68 930,00 Kč
409 689,22 Kč
13 000,00 Kč
97 000,00 Kč
537 227,69 Kč
230 000,00

3,22

1 134 600,00

15,9
2,8
0,56
0,7
2,51
5,49
1,23
12,5
33,34
4,85
0,97
5,74
0,18
1,36
7,53

Kč

1,12

7 137 275,52 Kč

100

79 657,78
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Graf 2

Níže uvedený graf znázorňuje procentuální podíl jednotlivých zdrojů na financování
programů a aktivit CPDM, o.p.s. český Krumlov v roce 2015.
Podíl jednotlivých finančních zdrojů na rozpočtu CPDM v roce 2015

•ERASMUS+
5.74%

O Úřad vlády ČR
2,80%

O Obce reg. CK
0,97%

2,52%

• JČK IP SOCiální služby

O Grant !COS I ESF

-

1,23%

12,50%

Finanční prostředky vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 2015

Náklady vynaložené na vlastní správu CPDM, o.p.s. v roce 201 činily částku
Kč, což činí 3,66 % z celkových neinvestičních nákladů vynaložených na
činnost společnosti. Tyto náklady obsahují poměrné části finančních prostředků
vynaložených na spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, poplatky a ostatní
náklady.
261.3 96

Ekonomické výsledky CPDM, o.p.s. za rok 2015 a stav rezervního fondu
k 31.12.2015
CPDM, o.p.s. dle účetní závěrky vykázalo za rok 2015 celkový vyrovnaný výsledek

hospodaření.
Stav rezervního fondu CPDM. o.p.s.
činil k 31.12. 2014 činí částku ve výši 23.525,31 Kč
hospodářský výsledek CPDM, o.p.s. za rok 2014 činil částku ve výši 95.032,65 Kč
a to s tím, že rozpočtová dotace poskytnutá zakladatelem na rok 2014 byla
stanovena ve výši 2,356.000,00 Kč, vyčerpáno bylo 2,310.967,35 Kč
správní rada CPDM, o.p.s. tak na základě dotační smlouvy uzavřené s městem
český Krumlov svým usnesenímze dne 16. června 2015 schválila: a)finanční
vratku zakladateli (městu český Krumlov) ve výši 45.032,66 Kč, b)převedení
hospodářského výsledku z vedlejší činnosti ve v· ši 50.000,00 Kč do rezervního
fondu
�"' r �
stav rezervního fondu tak k 31. 12.2015 v�J'cástku ve ifíJ; . 73.525,31 Kč.

·�

o";

�

I

,

,A

�

�

70

Na přípravě výroční zprávy a roční závěrky se podíleli:
lva Sonnbergerová, Magdalena Zronková, Jana Svobodová, Ladislav Michalík, Jiří
Muk, Daniel Jambrikovič, Vlastimil Kopeček, Dagmar Pekařová a Irena Škrabalová
Nezávislý audit roční závěrky a výroční zprávy:
Ing. Petra Petrusová (Petrus a Partner, s.r.o.)

V českém Krumlově dne 13. června 2016
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ČESKÝ KRUMLOV

Centrum pro pomoc dětem

a

mládeži

obecně prospěšná společnost

Český Krumlov
Kontakty
Vedení společnosti
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
CZ-381 01 český Krumlov, Špičák 114
Tel.: 380 713 042
E-mail: cpdm@icmck.cz
Web: http://www.cpdm.cz
Ředitel CPDM, o.p.s. český Krumlov: Mgr. Vlastimil Kopeček
Předsedkyně správní rady: JUDr. Adéla Kamenská
Projektové pracoviště JCM Český Krumlov
CZ-381 01 český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427
E-mail: icm@icmck.cz
Web: http://www.icmck.cpdm.cz
Vedoucí pracoviště: lva Sonnbergerová
Projektové pracoviště Streetwork Český Krumlov
CZ-381 01 český Krumlov, Špičák 114

Tel./fax: 380 712 427
Streetwork (mobil): 736 634 126
E-mail: kcentrum@icmck.cz
Web: http://www.kcentrum.cpdm.cz
Vedoucí pracoviště: Mgr. Daniel Jambrikovič
Projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov
CZ-381 01 český Krumlov, Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427
E-mail: bouda@icmck.cz
Web: http://www. bouda.cpdm.cz
Vedoucí pracoviště: Ladislav Michalík (mobil: 736 634 127)
Mládežnické internetové Rádio ICM a nahrávací studio Český Krumlov
CZ-381 01 český Krumlov, Špičák 114
Tel. 380 713 042, Fax: 380 712 427
E-mail: tym@radioicm.cz
Web: http://www.radioicm.cz
Vedoucí projektu: Mgr.Jiří Muk
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Příloha 1

Strukturovaný přehled nákladů a výnosů CPDM, o.p.s. v roce 2015
NÁKLADY:

Spotřeb. nák.

Ce n trum

ICM

I06 348,65 Kč

71 374,21Kč

Streetwork

Viktorie

Bouda

Rádio ICM

272 743,78Kč 220 697,98Kč

157 097,05Kč

37 138,27Kč

373 566,37Kč I03 63I,86Kč

Služby

199 270,06 Kč 106 211,60Kč

152 346,93Kč

Osobní nákl.

693 416,10 Kč 565 551,55Kč

998 872,09Kč 128 685,61Kč I 667 423,75Kč

91 896,00Kč

Odpisy

936,00 Kč

O,OOKč

20 908,00Kč

40 008,00Kč

O,OOKč

O,OOKč

O,OOKč

Zahraničí (ven

Ost. projekty

6 283,18Kč 171 371,14Kč

Správa areálu

CELKEM

3 917,00Kč

I 046 971,26Kč

83 838,12Kč 377 238,20Kč 40 668,00Kč

1 457 679,14Kč

3 700,00Kč 248 465,90Kč

2 IOO,OOKč

4 400 III,OOKč

76 SOO,OOKč

O,OOKč

I 17 444,00Kč

O,OOKč

Daně a popl.

7 260,00 Kč

O,OOKč

2 440,00Kč

O,OOKč

3 294,00Kč

II 616,00Kč

580,00Kč

O,OOKč

O,OOKč

25 190,00Kč

Ostatní nákl.

56 268,36 Kč

827,00Kč

9 092,00Kč

O,OOKč

8 903,86Kč

467,97Kč

I 865,35Kč

6 755,58Kč

O,OOKč

84 180,12Kč

300,00 Kč

2 SOO,OOKč

2 900,00Kč

O,OOKč

o,OOKč

O,OOKč

O,OOKč

O,OOKč

O,OOKč

5 700,00Kč

96 266,65Kč 880 330,82Kč 46 685,00Kč

7 137 275,52Kč

Poskyt. přísp.

CELKEM

I 063 799,17 Kč 746 464,36Kč I 478 402,80Kč 370 291,59Kč 2 21O 285,03Kč 244 750,IOKč

rzahraničí (ven

Správa areálu

CELKEM

O,OOKč

50I 558,09Kč

O,OOKč

79 657,78Kč

46 165,60Kč

O,OOKč

311 733,60Kč

O,OOKč

O,OOKč

936,00Kč

Provozní dot. I 035 616,72 Kč 641 061,36Kč I 435 894,80Kč 367 791,59Kč I 977 006,80Kč 202 349,90Kč

13 188,66Kč 523 795,22Kč 46 685,00Kč

6 243 390,05Kč

CELKEM

96 266,65Kč 880 330,82Kč 46 685,00Kč

7 137 275,52Kč

VÝNOSY:

Triby-vl. výk
Ost. výnosy
Přijaté přísp.
Tržby-prod.m

llo'>p. výsl.

MČK-dot/roz�

Centrum Ol

ICM

Streetwork

Viktorie

Bouda

Rádio ICM

Ost. projekty

69 785,09Kč 3 IO 370,00Kč

6 300,00 Kč

403,00Kč

O,OOKč

O,OOKč

I14 700,00Kč

O,OOKč

946,45 Kč

O,OOKč

40 008,00Kč

O,OOKč

38 578,23Kč

0,20Kč

124,90Kč

O,OOKč

20 000,00 Kč I05 OOO,OOKč

2 SOO,OOKč

2 SOO,OOKč

80 OOO,OOKč

42 400,00Kč

13 168,00Kč

O,OOKč

O,OOKč

O,OOKč

O,OOKč

O,OOKč

936,00 Kč

O,OOKč

I 063 799,17Kč 746 464,36Kč I 478 402,80Kč 370 291,59Kč 2 21O 285,03Kč 244 750,IO Kč
O,OOKč

O,OOKč

O,OOKč

O,OOKč

I 035 616,72Kč 542 70 I,36Kč

88 766,39Kč

O,OOKč

O,OOKč

O,OOKč

541 63I,80Kč III 084,90Kč

13 188,66Kč

O,OOKč

O,OOKč

O,OOKč

0,00 Kč 46 685,00Kč

2 379 674,83Kč

O,OOKč

Rozvaha podle Pfílohy č 1
vyhiMky č 504/2002 Sb

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Rozvaha v plném rozsahu

Centrum pro pomoc dětem a n

k 31.12.2015
( v celých tisících Kč )

Š pi čák 114

český Krumlov 1

381 01

IČO
Úfetni jednotka dorufi:

1

x

25158058

p1íslu�nému fin. orgánu

-- -

a

1 řádku

b

A.

c

Součet l.až IV.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

1

Součet 1 1 až 1.7.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

---

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

2.

Software

(013)

Ocenitelná práva

(014)

4.
5
6
7.

_j_

f

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

--

I

(031)

10

(032)

11

3

Stavby

(021)

12

4.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

(022)

13

5

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

14

6

Základní stádo a tažná zvírata

(026)

15
16

7

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

19

Součet 111.1 až 111.7.

28

Dlouhodobý finanční majetek celkem

I

�

17

21

Podíly v ovládaných a rízených osobách

(061)

2.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem

(062)

22

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

4.

Zápůjčky organizačním složkám

(066)

24

5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

25

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

26

7

Porizovaný dlouhodobý finanční majetek

(043)

27

1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-----.

Součet IV 1 až IV.11.

40

(072)

29

I

(073)

I

30

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

6.

Oprávky ke stavbám

(081)

34

7

Oprávky k samostatným hmotným mov1tým věcem
a souborům hmotných movitých věcí

35

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

36

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíratům

4.

10.
11.

31

-i

---1
2 635

2 535

216

l

L

216

2 419

2 319
---

-

--

j

+-

-1l
l

+
+

+

I

it

---+---

r--2. Oprávky k softwaru
3.

+

-+

-----+---

1.

IV

i

8

Umělecká díla, p1edměty a sbírky

lil

-��--

7

2.

74

113

6

20

10.

2

:l

Součet 11.1. až 11.10.

---

1

3

Pozemky

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Stav k posled. dni
účetního období

�

1.

ll

I

Stav k prvnímu dni
účetního období

9

1.

3.

�

číslo

AKTIVA

Označeni

-2 422

------

-t

j
�

----103

-2 319

+

-2 561

�

-

�I
-143

-2 418

--Označení

Krátkodobý majetek celkem

c
1 318

1 464

Součet 1.1. až 1.9.

51

4

4

(112)

42

4

4

2

Matená! na cestě

(119)

43

3

Nedokončená výroba

(121)

44

4

Polotovary vlastni výroby

(122)

45

5.

Výrobky

(123)

46

Zvirata
Zboží na skladě a v prodejnách

8
9
ll

(124)

47

(132)

48

Zboží na cestě

(139)

49

Poskytnuté zálohy na zásoby

(314)

50

Pohledávky celkem
Odběratelé

2

---+--

6.

---

------

k inkasu

2

Směnky

3

Pohledávky za eskontované cenné papíry

účetního období

41

Matená! na skladě

7

Stav k posled. dni

účetního období

Součet B.l . až B.IV.

Zásoby celkem

I.

řádku

---

b

a

B.

číslo I Stav k prvnímu dni

AKTIVA

Součet 111. až 11.19.

71

(311)

52

(312)

53

(313)

54

----

�

[_
+

308

r

458

J
L

4
....

4

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

253

281

5.

Ostatní pohledávky

(315)

56

47

4

6

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

7

Pohl. za mstitucemi soc. zabezpečeni a vereJného zdrav. pojištěni

(336)

8

Dar'\ z príjmů

(341)

9

Ostatní primé daně

(342)

10

Dar'\ z pridané hodnoty

(343)

11

Ostatní daně a poplatky

(345)

12

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(346)

63

13

Nároky na dotace a osl zúčl. s rozp orgánů územ. samospr celků

(348)

64

14

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

(358)

65

15

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

16

Pohledávky z vydaných dluhop1sů

(375)

67

17

Jmé pohledávky

(378)

68

18

Dohadné účty aktivní

(388)

69

(391)

70

Součet 11 1.1. až 1 11.8.

80

--�--

19. Opravná položka k pohledávkám

l il

Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
2

Ceniny

3

Účty v bankách

4

Majetkové cenné papíry k obchodování

5

Dluhové cenné papíry k obchodování

6

Ostatní cenné papíry

7

Pofizovaný krátkodobý finanční majetek

8

Peníze na cestě

-----

---------

1
I
I

58
59
60

t
I
1

-t

61

+

62

(211)

72

(213)

73

(221)

74

(251)

75

(253)

76

(256)

77

(259)

78

(261)

..
8
..

+--..

+
I

I

r�,_

486

963

64

70

425

.. -

79

-3

84

520

Náklady príštích období

(381)

81

42

2.

PríJmy príštích období

(385)

82

3.

Kurzové rozdíly aktivní

(386)

83

Součet A. až B.

85

Aktiva celkem

f--

..

Součet IV.1. až IV.3.

Jmá akt1va celkem

IV

169

----

478

1 431

893

---

39

�
I
f

t

39
------<

-----1

1 538

Označení

PASIVA

a

b

A.

I

Vlastni zdroje celkem

2.

r
r

90

502

(901)

87

479

(911)

88

(921)

89

Součet 11.1 až 11.3.

94

95

(963)

91

X

92

95

95

834

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
Výsledek hospodaření celkem

1. Účet výsledku hospodařeni

I

----

8.

-

-

2. Výsledek hospodařeni ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhraz ená ztráta minulých let

-

Cizí zdroje celkem

3

c

Součet 1.1. až 1.3.

fFondy

11.

účetního obdo

86

Vlastní jmění

---�-

�

Stav k prvnímu dni

Součet A.l. až A. ll.

Jmění celkem
1.

číslo

řádku

(931)
(932)

Součet 8.1. až 8.1V.

597

-

93r-

23

Stav k posled. dnil
účetního období

I

__,
535
------,
535

I
I
I

461
74

I

Rezervy celkem

---

1. Rezervy

Hodnota 1.1.

--

-+-

Dlouhodobé závazky celke m

(941)

Součet 11.1. až 11.7.

I

-�

--

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

(951)

2. tVydané dluhopisy

'

4. Přijaté dlouhodobé zálohy
5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

6.

Dohadné účty pasivní

7. Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem

-

-- -

(953)

99

(954)

100

(955)

101

(958)

102

(389)

103

(959)

104

Součet 111.1. až. 111.23.

129

Dodavatelé

(321)

106

Směnky k úhradě

(322)

107

(324)

108

3.

Přijaté zálohy

4.

Ostatní závazky

--

--- -

1----

5. lZaměstnanci

-+

(325)

109

(331)

110

(333)

111

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

8.

Daň z příjmů

(341)

113

Ostatní přímé daně

(342)

114

Daň z přidané hodnoty

(343)

115

(345)

116

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků

(348)

118

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

119

15.

(368)

120

(373)

121

(379)

122

(231)

123

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

-�

-- - -1

98

-

1----

1 003

-

I

96

�-

3. Závazky z pronájmu

2.

97

105

i

X

t
·

I.

_______,

4

---t

_l

i
I
--

802
9

---

188

I

945

I

62
--- -

-

-t--

---

218

246

123

147

37

38

4

198

-

9.

'

10.

11. Ostatní daně a poplatky

'

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

1

f---

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

16. Závazky z pevných termínových operací a opci
17. Jiné závazky

r----

18. Krátkodobé bankovní úvěry
19.

Eskontní úvěry

----

(232)

124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

21. Vlastni dluhopisy

(255)

126

22. Dohadné účty pasivní

(389)

127

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

128

---<

-�----�--

223

254

----

Označení

PASIVA

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

a

b

c

3

4

Součet IV. až IV.3.

133

32

VýdaJe příštích období

(383)

130

22

18

2

Výnosy príštích období

(384)

131

10

40

3

Kurzové rozdíly pasivní

(387)

132

Součet A. až B.

134

1 431

1 538

Jiná pasiva celkem

IV.

Pasiva celkem

Sestaveno dne.

13.06.2016

58

Podpiso záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo P. pisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

...

��;

..--· ·torJ

(;�Si
Právní forma účetní jednotky

Predmět podnikání

Pozn.:

.·

Výkaz z1sku a ztráty
podle Pfílohy t 2
vyhlášky t 504/2002

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sb

k 31.12.2015
( v celých tisicich Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

Centrum pro pomoc dětem a
Špičák 114
český Krumlov 1

IČO
Účetní jednotka doručl:

1

25158058

x príslušnému finantnimu

381 01

organu

Označení

Cislo
řádku

Název ukazatele

[

Cinnosti
Hlavní

Celkem

Hospodářská

-------

5

7

6

Náklady

A.

Součet 1.1 až 1.4.

Spotrebované nákupy celkem

2.
3

Spotreba matenálu

(501)

Spotreba energie

(502)
(503)

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

ll

1 036

3

968

� I

4
5

Prodané zboží

(504)

6

Služby celkem

Součet 11.5. až 11.8.

7

1 458

---

5

Opravy a udržování

(511)

8

52

6

Cestovné

(512)

9

102

Náklady na reprezentaci

(513)

10

Ostatní služby

(518)

11

1 30�

12

4 400

7

+

8.
lil

Součet 111 9. až lil 13.

Osobní náklady celkem

-1----

Mzdové náklady

(521)

13

3 355

10

Zákonné SOCiální pOJIŠtění

(524)

14

985

11

Ostatní soc1ální pojištění

(525)

15

12.

Zákonné sociální náklady

(527)

13

Ostatní sociální náklady

(528)

9

IV.

:

16

60

17

Součet IV 14 až IV.16

Daně a poplatky celkem

18

14

Daň silniční

(531)

19

Daň z nemovitostí

(532)

20

16.

Ostatní daně a poplatky

(538)

21

25

Ostatní náklady celkem

Součet V.17. až V.24.

22

84

17

t-"s

mluvní pokuty a úroky z prodlení

!

(541)

23
24

18

Ostatní pokuty a penále

(542)

19

Odpis nedobytné pohledávky

(543)

25

20

úroky

(544)

26

21

Kurzové ztráty

(545)

22.

Dary

23.

Manka a škody

--

24
Vl

iI -

l
l

- j_

11
1

458
52
102

1

304

4 400
3 355
985
60

I

12

68

25

lI

25
84
12

--- �----.--

I

21

3
--+----

3

(546)

28

(548)

29

(549)

30

68

68

31

116

117

40

40

- -------

Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný maJetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem

+-

968

11

25

15.

V.

1 047

11

�----�--------�--

--

4.

I

.

2

Součet Vl.25. až V l 30

------

25

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetkt

33

27

Prodané cenné papíry a podíly

28

Prodaný materiál

29

Tvorba rezerv

76

n

Cinnosti
Označeni

30.
lV l

Císlo

Název ukazatele

Tvorbaoprav nýchpo
ložek

I Poskytnutéprispěvkycelkem

řádku

(559)

31

Poskytn utéprlspěvkyzúčt
ov an é meziorgan. složkami

(581)

32

Pok
s ytn uté lč e nsképríspěvky

(582)

VIJI
33.

Daň

zprj
í mů

celke m

Hodnota Vlll.33.

Dodatečné odvody danězpřjí mů
Náklady celkem

I

(595)
o
S učetI. až

I
V I
J .

Hospodářská

Celkem

5

6

7

37

�

----,- _
_
-1 .3
-1
- .- a
-žou
če t-V 1
lV l
S

Hlavní

--------r-

38

6

39

--+40

r2
41

43

6

-+-7 125

l

!I

:t

6

6

7 137

T
Označení

Císlo
řádku

Název ukazatele

---

8.

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

Součet 1.1 až 1.3.

45

Tržby za vlastní výrobky

{601)

46

2

Tržby z prodeje služeb

{602)

47

3.

Tržby za prodané zboží

{604)

48

,_

ll.

Hlavní

Hospodářská

5

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Součet 11.4. až 11.7.

4.

Změna stavu zásob nedokončené výroby

{611)

5

Změna stavu zásob polotovarů

(612)

6.

Změna stavu zásob výrobků

7

Změna stavu zvirat

:

� -+

430

430

�

Aktivace celkem
8

52

{614)

54

{621)

55

Aktivace materiálu a zboží

I
{622)

9.
10.

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

{623)

11

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

(624)

IV

'-

Ostatní výnosy celkem

Součet IV.12. až IV 18

I

56

57

59

{641)

60

13.

Ostatní pokuty a penále

(642)

61

14

Platby za odepsané pohledávky

(643)

62

15

Úroky

(644)

63

16

Kurzové ZISky

(645)

64

17

Zúčtováni fondů

(648)

65

18

Jiné ostatní výnosy

(649)

66

Součet V.19. až V.25.

67

19.

!

Tržby

z

prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

(6�8

20.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílu

(653)

69

21

Tržby z prodeje materiálu

(654)

70

22

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

(655)

71

23

Zúčtování rezerv

(656)

72

24

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

{657)

73

25

Zúčtováni opravných položek

{659)

74

Součet Vl.26. až Vl 28.

75

Vl

Prijaté příspěvky celkem
26

Pri)até príspěvky zúčtované mez1 orgamzačním1 složkami

(681)

76

27

Prijaté prispěvky (dary)

{682)

77

28.

Prijaté členské príspěvky

(684)

78

Vll.

r

58

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Tržby z prodeje majetku, zúčtováni rezerv a
opravných položek celkem

i_

t

+
+

80

t

-�

_]

:-1
80

L i

t

-+

- +-

...

+-

---+-

79

t

l

--·
79

�

+

�

+

...
312

I

+

�

{691)

6243

Výnosy celkem

Součet I až Vll.

7 065

624

312

312

312

Hodnota Vll.29.

gtprovozni dotace

14

+- tt

Provozní dotace celkem

2

14

I
I
c

--1-

12.

v.

,_

Aktivace vnitroorganizačnich služeb

487

51

Součet 111.8. až 111.11.

-+-----

57

I

- --�-

lil

s01

50

53

7

71

49

{613)

Celkem

...

44

j

---,

Cinnosti

72

t

6243
6243
7 137

1

Označení

C.

O.

Název ukazatele

Výsledek hospodafení před zdaněním

34.

Číslo
řádku

Daň

z

příjmů

(591)

83
84

Hlavní

Hospodárská

Celk em

5

6

7

-�

...,.

-60

60

60

nam statutárního orgánu účetní jednotky '
ový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

13.06.2016

Právní forma účetní Jednotky
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I
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Výsledek hospodafeni po zdanění

Sestaveno dne:

Výnosy - Náklady
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Předmět podnikání
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Příloha k účetní závěrce za rok 2015
Sestavena dle§ 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Název a sídlo společnosti

a) Právní forma

:

:

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český
Krumlov, Špičák- T.G. Masaryka 114
O 13 vedená u Kraj. soudu v Českých Budějovicích

obecně prospěšná společnost

Založení společnosti

:

28.1.1997

Druh obecně prospěšných služeb:
-Pořádání školení,kurzů,přednášek,seminářů a besed
a obdobných výchovných a vzdělávacích akcí
-Poskytování stipendií a půjček žákům a studentům
-Primární prevence v sociální oblasti, zejména prevence kriminality a
drogových závislostí
-Zřizování a provozování soukromých škol, školských
zařízení a dalších výchovně vzdělávacích zařízení
-Pronájem bytových a nebytových prostor za úhradu bez poskytování služeb
-Poradenská a školící činnost v oblasti školství a výchovy mládeže

Správní rada společnosti
V roce 2015 nedošlo v sestavě správní rady k žádným personálním změnám. Dne
26.2.2015 došlo k obnově funkcí jednotlivých členů.

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 lhnatoliová,
členka správní rady, Mgr. Petr Šulista, člen správní rady.

Dozorčí rada společnosti
V roce 2015 nedošlo v sestavě správní rady k žádným personálním změnám. Dne
26.2.2015 došlo k obnově funkcí jednotlivých členů.

Složení dozorčí rady CPDM, o.p.s. Český Krumlov bylo v roce 2015 následující:
Ing. Romana Šolcová, předsedkyně dozorčí rady, Mgr. Jaroslava Loblová, členka
dozorčí rady, Mgr. Jan Tůma, člen dozorčí rady.

Ředitel CPDM, o.p.s.- statutární orgán: Mgr. Vlastimil Kopeček
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b) Vklady do vlastního jmění
nevztahuje se

c) Účetní období 1.1.2015-31.12.2015 vedení účetnictví
Podvojné účetnictví je vedeno

v souladu se zákonem č.

563/1991 Sb., o

účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 Sb., která upravuje některá ustanovení zákona o
účetnictví a dalších souvisejících právních předpisech.

d) Významné události

e) Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách
Způsob ocenění :
Majetek
: Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovacími cenami, účetní
jednotka vede tento majetek v operativní evidenci
O

zásobách je účtováno způsobem B i A

Bez vedení skladové evidence přímo do spotřeby se účtují kancelářské potřeby,
hygienické a čistící prostředky, spotřební materiál s použitelností do 1 roku.

O

zboží určenému k prodeji v klubu Bouda je účtováno způsobem A, přepočet

ve vážených nákupních cenách.

f) Jiné účetní jednotky
nevztahuje se

g) Počet a jmenovité hodnotě akcií
nevztahuje se

h) Počet a jmenovité hodnotě druhů akcií
nevztahuje se

i) Majetkové cenné papíry
nevztahuje se

j) Dlužné částky
nevztahuje se

k) Finanční závazky
veškeré finanční závazky jsou uvedeny v Rozvaze, žádné další závazky
společnost nemá

I) Rozdělení zisku (krytí ztráty ) : dle rozhodnutí správní rady
Vlastní zdroje krytí stálých oběžných aktiv :
513 tis. Kč
74 tis. Kč
Fond rezervní:
439 tis. Kč
Fond základního jmění :
Pohledávky po lhůtě splatnosti:
4 tis. Kč evid. na účtu 311000
Krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti 18 tis. Kč evid. na účtu 321000
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m) Průměrný počet zaměstnanců :
Počet zaměstnanců HPP 11, DoPČ 3, DPP 60
( přepočtených 11)
mzdové náklady:

3 355 tis. Kč

Zákonné sociální pojištění:
985 tis. Kč
Ostatní sociální náklady
60 tis. Kč
Osobní náklady celkem
4.400 tis. Kč

toho řídících 1
497 tis. Kč
169 tis. Kč
5 tis. Kč
671 tis. Kč

n) Členové správní a dozorčí rady
nemají odměnu ani funkční požitky

o) Účetní jednotka za vykazované účetní období neuzavřela obchodní nebo jiné
smlouvy s členy statutárního orgánu ani jejich rodinnými příslušníky
p) Výše záloh a úvěrů členům uvedeným v bodě n)
nevztahuje se

q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby
oceňování- nevztahuje se

r) Způsob zjištění základu daně z příjmů
Vychází se ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

s) Rozdíl mezi daňovou povinností na běžné nebo minulé období
nevztahuje se

t) Významné položky Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát
Položkový rozbor jednotlivých středisek a položek účetní závěrky viz Příloha 1 Strukturovaný přehled nákladů a výnosů CPDM, o.p.s. v roce 2015

---�

u) Přehled o přijatých a poskytnutých darech
Byly přijaty dary ve výši 97 tis. Kč

v) Přehled o veřejných sbírkách
nevztahuje se

w) Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních
období
Část zisku z roku 2014 ve výši 50.tis. Kč Kč byla podle rozhodnutí správní rady
převedena do rezervního fondu, zbytek ve výši 45 tis. Kč Kč byl převeden na
bankovní účet Města Český Krumlov .

Datum:

13.6.2016

I

Zpracovala: Mgr. Irena Škrabalová
Ředitel společnosti Mgr. Vlastimil opeček
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