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Bulletin Centra pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. Český
Krumlov Vám aktuálně přináší
ohlédnutí za již uskutečněnými
úspěšnými akcemi a zároveň
pozvání
a
informace
o
připravovaných projektech.
16. 11. proběhne koncert k
20. výročí CPDM, na kterém
v unikátním
prosotru
českokrumlovské
Synagogy
vystoupí legendární folková
skupina Nezmaři.
--------------------------------------------

OHLÉDNUTÍ ZA JIŽ
PROBĚHLÝMI AKCEMI:

PROJEKT ERASMUS V
LOTYŠSKU

Tématem druhé části projektu bylo
EVS – Evropská dobrovolnická činnost. Mladí lidé se dozvěděli, jak se
stát dobrovolníkem v zahraničí,
mentorem či jak vypsat takový projekt pro přijímání dobrovolníku do
vlastní organizace. Účastníky projektu navštívili současní dobrovolníci,
kteří jim zodpovídali veškeré otázky
týkající se dobrovolnictví v zahraničí.
Měli tak šanci poslechnout si, jak začít
s přijímáním dobrovolníků,
co vše je k tomu zapotřebí.

KDY: 28.9. – 7.10. 2017
KDE: Liepaja, Lotyšsko

CPDM vyslalo český tým na mezinárodní projekt (tréninkový kurz) evropského programu ERASMUS+,
který se uskutečnil
v Lotyšském
městě Liepaja. Spolu s českou skupinou se projektu účastnilo dalších
11 zemí. Tématem projektu bylo začleňování menšin do společnosti (lidé s handicapem, národnostní či náboženské menšiny atd.) + Evropská
dobrovolnická činnost. V prvních
dnech si účastníci pomocí různých
aktivit vyzkoušeli, jaké to je „chodit
v botách druhých“. Prostřednictvím
modelových situací si vyzkoušeli například jaké to je
v pozici diskriminovaných. Součástí těchto aktivit
byla i exkurze místního centra pro
osoby se zrakovým postižením, kde
si účastníci následně sami na sobě
vyzkoušeli jaké to je žít se zrakovým
postižením.

INCLUSION MIXER – STEP 2
KDY: 28.9. – 7.10.2017
KDE: Zátoň, Č. Krumlov

Běžný život nevidomého, hluchého či
různým způsobem nemohoucího si
v uplynulém týdnu vyzkoušeli
v Českém Krumlově lidé ze šesti zemí v rámci projektu Inclusion Mixer
– Step 2, který již podruhé organizovalo místní Centrum pro pomoc
dětem a mládeži. Celkem 21 účastníků dorazilo ze Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Maďarska
a Makedonie. Nechyběli ani zástupci České republiky. „Jedná se
o
evropský projekt podpořený vzdělávacím programem Evropské Unie
ERASMUS+. Cílovou skupinou jsou
lidé, kteří pracují s mládeží. Nemusí
to být nutně zaměstnanci některých
organizací, ale třeba
i dobrovolníci,“ popisuje koordinátor projektu Jiří Muk. „Letos se nám sešli převážně lidé kolem 20 let, ale měli
jsme tu i šestačtyřicetilou účastnici.“
Organizátoři nachystali na každý den
rozmanitý program. „Aktivity byly
zaměřeny především na sociální vy-

loučení. To může být z několik důvodů – fyzického či psychického postižení, ale například i národního či
náboženského. Pro příklad, účastníci
si zkoušeli běžné činnosti nevidomého, hluchého, čistili si navzájem zuby, krmili se… Tyto simulativní hry
mají velký význam. Kromě nich jsme
ale měli různé diskuzní kroužky i exkurze, kdy jsme se podívali například
do centra pro rehabilitaci osob
s postižením Arpida,“ říká Jiří Muk.

Jeden den účastníci vyrazili do ulic
Českého Krumlova. „Workshop byl
zaměřen na to, aby si uvědomili, že
okolí nemusí být lidem s handicapem
dostatečně přizpůsobeno. Zkoumali
jsme instituce, zda mají bezbariérový přístup, toalety a tak dále.“
Inclusion Mixer přináší také adrenalinový zážitek. V úterý 3. října totiž
účastníci vyrazili na takzvanou bojovku. „Museli za tmy ujít zhruba jedenáctikilometrový okruh kolem základny v Zátoni, kde byli ubytováni.
Dostali slepé mapy
a první
půlhodinu nesměli mluvit, používat
baterku a po celý den nejedli, aby si
zkusili sáhnout na dno. Nutno dodat,
že při této aktivitě emoce velmi pracují,“ říká koordinátor projektu.
Na závěr desetidenního programu se
do projektu zapojila i mládež
z Větřní. „Účastníci pro ni připravili
dětský den. Aktivity musely vycházet
z toho, co jsme se naučili. Cílem byl
kontakt s dětmi ze sociálně vyloučené
lokality.“
Vzhledem k tomu, že byl projekt financován Evropskou unií, byl pro
účastníky zcela zdarma. CPDM
Inclusion Mixer uspořádalo podruhé
– poprvé se tak stalo před dvěma lety.
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VÝTVARNÝ PODZIM V BOUDĚ
KDY: 9.-13.10.2017
KDE: NZDM Bouda, Č. Krumlov
Ve dnech od 9. do 13. října 2017 se
v NZDM Bouda uskutečnil čtrnáctý
ročník projektu
s
názvem
„Výtvarný
podzim
v Boudě“. Každý den od pondělí do
pátku, vždy od 8.00 – 16.00 hodin,
si příchozí děti a mládež mohly vyzkoušet zajímavé a neotřelé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se v
současné uspěchané době tolik nesetkají.

účastníci vyrobili, si mohli odnést
s sebou domů.
Za období čtrnácti let realizace si
tento projekt získal své příznivce
a vryl se do povědomí dětí, mladých
lidí i pedagogů základních škol
z celého českokrumlovského regionu. A právě školy, vzhledem
k
možnosti neformálního doplnění výuky výtvarné výchovy, mají každoročně veliký zájem o účast na tomto
programu

CPDM NA SLOVENSKU
I letos bylo v prostorách NZDM Bouda přichystáno pět různých stanovišť
s rozdílnými aktivitami, kterými bylo
například drhání provázků (technika
vázání nití
a šňůrek), drátkování kamenů, nebo tvorba kožených
klíčenek. Součástí programové nabídky byla také tradiční malba na
plátno a dále výroba knižních záložek a tvorba vlastních odznáčků.

Odborné vedení programu zajišťovali dlouholetí odborní spolupracovníci
a zaměstnanci CPDM,o.p.s. Český
Krumlov.
Celkem se letošního „Výtvarného
podzimu v Boudě“ zúčastnilo 321 aktivních příchozích z řad dětí
a
mládeže a dále 21 pedagogů.
Tento projekt má svojí zaběhlou tradici a je o něj každý rok veliký zájem
nejen ze strany dětí
a mládeže, ale i ze strany pedagogických
pracovníků. Bezplatná účast na výtvarných aktivitách byla dětem
umožněna díky podpoře města Český Krumlov, MŠMT ČR a Jihočeského
kraje. Všechny výrobky, které si zde

KDY: 10. – 15. 10. 2017
KDE: Prievidza

Jako
dobrovolníci
ze
zemí
Visegrádské čtyřky jsme se za
organizaci CPDM o.p.s. účastnili
v počtu pěti lidí workshopu
zaměřeného
na
odstranění
předsudků o migrantech a dalších
menšinových skupinách. Pozvaní
odborníci z různých oborů, včetně
školství,
psychologie,
občanské
společnosti
a
vládních
sfér,
propagovali
pozitivní
aspekty
rozmanitosti
prostřednictvím
přednášek, diskusí a zkušenostního
učení, které dále povzbuzovali
osobní
zapojení
mladých
lidí
a
utváření
názorů.
Během
workshopu jsme se aktivně podíleli
na pečlivě vybraných kapitolách pro
informační bulletin shrnující znalosti,
hry a diskuse workshopu. Tato
témata byla vybrána se zaměřením
na to, co může být užitečné
a srozumitelné pro děti ve věku 1112 let, kteří budou dobrovolnickým
cílovým publikem během druhé
implementační fáze tohoto projektu.

WORKSHOPY S MUZEEM
ROMSKÉ KULTURY BRNO
KDY: 17. – 18.10. 2017
KDE: NZDM Bouda
V úterý 17.10. a ve středu 18.10.
proběhly v NZDM Bouda po dvě
dopoledne dva workshopy s názvem
Příběh
Romů
I.
pod
vedením lektorky
a
průvodkyně
Moniky Farkašové z Muzea romské
kultury
v Brně.
Tato
aktivita
Informačního centra pro mládež je
součástí
celoročního
projektu
Multikulturní svět kolem nás 2017.
Paní Monice neplánovaně přijel ku
pomoci a také navštívit Český
Krumlov pan doc. Balvín z Baťovy
univerzity
ve
Zlíně.
Obou workshopů se zúčastnilo 31
dětí ze ZŠ Kaplická se třemi
pedagogy.
Během
těchto
povídání
s praktickými ukázkami, promítáním,
ukázkami textů, hudby, drobných
předmětů se děti dozvěděly spoustu
zajímavých i užitečných informací
o historii Romů v naší zemi, o jejich
původu a kultuře dřívější i současné.
Děti se například měly zamyslet nad
tím, co se o Romech říká, co znají,
co je pravda. Pomocí her se
dozvěděly
různé
zajímavosti
o zvycích a tradicích běžného života
dnešních Romů či si měly vybarvit
romskou vlajku správnými barvami.
Po celou dobu se mohly na cokoli
zeptat
či
si
ujasnit.
Dle
pozorného
sledování
a spolupracování s lektory můžeme
hodnotit, že se workshopy žákům
líbily a též lektoři byly s žáky
spokojeni a i nadále plánujeme
spolupracovat s Muzeem romské
kultury v Brně i v dalším roce.
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BESEDY SE STANISLAVEM
MOTLEM
KDY: 19.10.2017
KDE: Městská knihovna
Č.Krumlov

Ve čtvrtek 19. října 2017 proběhly
v prostorách Městské knihovny Český Krumlov tři besedy
s
publicistou a dokumentaristou panem Stanislavem Motlem. Součástí
besed bylo také promítání dokumentárních filmů na téma holocaust. Tuto aktivitu připravilo Informační centrum pro mládež Český Krumlov v
rámci svého celoročního projektu
„Multikulturní svět kolem nás 2017“.

V dopoledních časech proběhla dvě
promítání pro studenty středních
škol. První části se zúčastnilo 24
studentů ze SZŠ a SOU Č. Krumlov z
oboru Zdravotní asistent, kteří shlédli dva kratší dokumenty
s názvem „Malí vrazi“ a “Kalvárie lidických letců“. Druhé části se zúčastnilo 30 studentů z SPgŠ Prachatice z
různých ročníků, kteří si vybrali dokument „Děti Antonína Kaliny“. Dle
reakcí a soustředěného sledování
erudovaného vyprávění pana Motla
ze strany účastníků bylo znát, že tyto dokumenty opravdu všechny studenty zaujaly a snad
i obohatily jejich znalosti nejen historie...
Večer proběhlo poslední promítání
s besedou, určené pro veřejnost.
Tohoto promítání se zúčastnilo 51
diváků. Promítán byl film s názvem
„Mraky nad Barrandovem“, zaobírající se tématem slávy
a prokletí prvorepublikových filmových
hvězd. Účastníci se dozvěděli zajímavé informace ze života například

Adiny Mandlové, Lídy Baarové či
Karla Hašlera
a dalších, a
také
informace
o jejich činnosti v době nacistické
okupace
a o době po roce 1945, kdy se řadě
z těchto hereckých hvězd doslova
zhroutil
život.
Celoroční projekty na multikulturní
témata realizuje Centrum pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. a jeho projektové pracoviště ICM – Informační
centrum pro mládež letos již pátým
rokem.
Projekt „Multikulturní svět kolem nás
2017“ je finančně podpořen MŠMT
ČR a městem Český Krumlov. Velký
dík pak patří také Městské knihovně
v Českém Krumlově, která pro setkávání s tvorbou pana Motla tradičně poskytuje bezplatně svoje prostory a techniku.

a bezesporu přínosný. Z minulosti
víme o několika účastnících, kteří se
nakonec skutečně stali novináři nebo
nějakým jiným způsobem pronikli do
mediálního světa. To je pro nás
úspěch.“
Tradičním lektorem je například
Václav Votruba, který účastníkům
představuje základy novinařiny:
„Letos jsme se zaměřili hlavně na
tvorbu titulků, perexů, ale třeba
i komunikaci médií skrz sociální sítě.
Musím říct, že jsem byl příjemně
překvapený, účastníci byli kreativní.“
Médiakemp je postaven na aktivní
práci a dialogu. „I pro nás je
zajímavé sledovat, jak mladí lidé
přistupují k médiím. Jejich pohled je
dnes úplně jiný, než tomu bylo
například ještě před čtyřmi lety,“
dodává Václav Votruba.

MÉDIAKEMP 2017

BURZA ŠKOL

KDY: 19. – 22.10. 2017
KDE: Zátoň

KDY: 24.10.2017
KDE: Sportovní hala ČK

Čtyřdenní
vzdělávací
akce
Médiakemp se tradičně uskutečnila
na turistické základně v Zátoni na
Českokrumlovsku. V termínu od 19.
do 22. října si účastníci vyzkoušeli
celou řadu rozmanitých aktivit –
produkovali
animovaný
film,
fotografovali, tvořili články a mluvili
v rádiu. Akci, která je zacílena na
mládež od 14 do 18 let, každý rok
pořádá Centrum pro pomoc dětem
a mládeži v Českém Krumlově.

S naším stánkem jsme se zúčastnili
Burzy škol, která se letos poprvé
konala také v Českém Krumlově,
a to ve sportovní hale na
Chvalšinské ulici.
Burzy se účastnili střední odborné
školy a učiliště a také některé velké
firmy z regionu.
Zájem o náš stánek byl mezi dětmi
veliký a ty se dokonce úspěšně
zúčastnily i naší malé soutěže.

„Jsem přesvědčený, že se jedná
o naprosto unikátní projekt,“ věří
koordinátor Jiří Muk. „Nabízíme
komplexní čtyřdenní program, který
---------------------------------je pro svou rozmanitost zábavný
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AKTUÁLNÍ AKCE:
KURZ ANIMOVANÉHO FILMU
VÝSTAVA ANNE FRANKOVÁ
KDY: 1. – 30.11. 2017
KDE: městský úřad Č. Krumlov,
Kaplická 439

Česká
verze nové vzdělávací
výstavy o Anne Frankové, kterou
zhotovil
Anne
Frank
House
v Amsterodamu, vypráví příběh
Anne Frankové, její rodiny i dalších
ukrývaných v zadním traktu domu
v Amsterodamu, vše v kontextu
nacistické politiky a druhé světové
války. Druhou část výstavy tvoří
příběhy současných mladých lidí,
kteří se ve svých životech setkávají
z různých důvodů s předsudky
a
diskriminací.

Tuto výstavu koordinuje
terezínské iniciativy.

Institut

KDY: 17.–19. a 25.–26.11.2017
KDE: NZDM Bouda, Č.Krumlov

Osmý ročník oblíbeného „Kurzu animovaného filmu“ se uskuteční tento
rok ve dvou termínech, a to: od 17.19. listopadu 2017 (pátek až neděle)
a dále od 25.- 26. listopadu 2017
(sobota až neděle)
v prostorách NZDM Bouda. Vzhledem k
časově technické náročnosti a ke
kapacitě kurzu je nutné, aby se zájemci (ve věku od 10-ti do 100 let)
předem závazně přihlásili na tel: 736
634 127. Nepřihlášení zájemci nemají šanci se kurzu účastnit.

www.cpdm.cz

Celý projekt se uskuteční pod vedením zkušených lektorů Ondřeje Nového a Jaroslava Klimeše. Návštěvníci tohoto filmového workshopu
mají díky podpoře města Český
Krumlov, MŠMT ČR a Centra pro
pomoc dětem mládeži, o.p.s. vstup
zdarma.

DOUČOVÁNÍ V ICM
KDY: od 2. pol. listopadu 2017
KDE: ICM Č. Krumlov

NEZMAŘI – KONCERT K
20. VÝROČÍ CPDM

KDY: 16.11.2017
KDE: Synagoga Č. Krumlov

V rámci oslav 20. výročí CPDM, ops.
proběhne
v prostorách
českokrumlovské synagogy koncert
legendární folkové skupiny Nezmaři.
Vstup je pouze pro zvané.

Pro žáky 1. stupně ZŠ: dětem do 5.
třídy ZŠ, výpomoc s vypracováním
domácích úkolů a procvičení aktuální
látky
ve
všech
základních
předmětech. Každý čtvrtek od 15:30
s dobrovolnicí Kristýnou Sobolovou.
Pro žáky 2. stupně ZŠ: 6.-9. třída,
doučování nejen probírané látky, ale
také
vedení
k strukturovanému
myšlení a schopnosti samostatného
řešení úkolů, příprava na přijímací
zkoušky a nároky studia na SŠ, ve
všech předměštech 2. stupně,
především AJ, NJ, M, F, CH.
2 x týdně s dobrovolnicí Ing. Ilonou
Pučilovou.
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