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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. V roce 2017 si tak CPDM připomínalo 20 let
od svého vzniku „.
Hlavní činnosti CPDM , o.p.s. jsou :
aktivity v oblasti prevence společensky nežádoucích 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" i neformálně vzdělávacího charakteru
pořádání aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a
mládeže, včetně organizování programů mezinárodní spolupráce dětí a mládeže
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

právní

pro založení Centra pro pomoc dětem a mládeži , o.p.s. ve výše uvedené
byly a jsou především tyto:

formě

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 především na principu jejich „trvalé udržitelnosti".
1.

Zřizovat

projektovou činností finanční prostředky pro realizaci dlouhodobých i
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.

2.

Zajišťovat

dílčích

3. V areálu na adrese T. G. Masaryka (Špičák) 114 Český Krumlov vytvářet
podmínky pro co největší soustředění služeb, poradenských a programových aktivit
pro děti , mládež a rodinu .
4. Na demokratickém a svobodném principu zapojovat 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 2017 nedošlo v sestavě správní rady k žádným
Složení správní rady bylo následující:

JUDr. Adéla Kamenská , předsedkyně správní rady, JUD r. Pavlína Matulová, členka
správní rady, Mgr. Jaroslava Neumannová, členka správní rady, Tomáš Zunt, člen
správní rady, Ing . Jaroslav Rytíř , člen správní rady, Mgr. Zdeňka Kráková , členka
správní rady , Františka Kuncová , členka správn í rady, Jana Ihnatoliová , DiS , členka
správní rady , Mgr. Petr Šulista , člen správní rady.
Dozorčí

rada společnosti
Ani ve složení dozorčí rady CPDM , o.p.s. nedošlo v roce 2017 k personálním
změnám. Složení bylo tedy následující:

Ing . Romana Šolcová , předsedkyně dozorčí rady , Mgr. Jaroslava Loblová , členka
rady, Mgr. Jan Tůma , člen dozorčí rady.

dozorčí

Pracovníci, externí spolupracovníci a dobrovolníci
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.

Zaměstnanci

Bc. Ladislav Michalík, vedoucí projektového pracoviště NZDM Bouda , sociální
pracovník (od června 2017 v dlouhodobé pracovní neschopnosti)
Mgr. Jiří Muk, programový pracovník, pracovník v sociáln ích službách projektového
pracoviště NZDM Bouda , garant mezinárodních projektů a činnosti Rádia ICM (od
června 2017 zastupující vedoucí projektového pracoviště NZDM Bouda)
Michaela Gaborová , programová pracovnice, pracovnice v sociálních službách ,
projektové pracoviště NZDM Bouda
Mikuláš Horský, pracovník v sociálních službách , projektové pracoviště NZDM Bouda
Lukáš Dunka , pracovník v sociálních službách , projektové pracov i ště NZDM Bouda
lva Sonnbergerová , vedoucí projektového pracoviště ICM (do konce srpna 2017)
Jan Čermák, vedoucí projektového pracoviště ICM (od listopadu 2017)
Bc. Magdalena Zronková , pracovnice projektového pracov i ště ICM (do konce března
2017)
Jana Svobodová , pracovnice projektového pracoviště ICM
Mgr. Daniel Jambrikovič , vedoucí projektového pracoviště Streetwork, sociáln í
pracovník
Tereza Klorová , pracovnice v sociálních službách , projektové pracoviště Streetwork
Lucie Čaloudová , sociální služby, volnočasové a mezinárodní projekty dětí a
mládeže (od listopadu 2017)

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 , projektové pracov i ště Streetwork
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Externí spolupracovníci a dobrovolníci
Vě ra

Baigerová , Marie Bártová , Jan Blažek, Kristýna Blažková, Eva Dittingerová ,
Michal Dobiaš , Libor Dvořák , Mgr. Monika Farkašová , Filip Faschingbauer, Petr
Fidrich , Miluše Gaborová , Pavla Gaborová, Denisa Glacová, Pavel Heller, Filip
Hermann , Petra Hořejšová , Leona Hradecká, Eduard Hubata , Ivan Hudičák , Mariana
Chavíková, Mitja Javornik, Jaroslav Klimeš, Martin Kopeček, Lucie Kostková, Ondřej
Kotyza , Martin Kovář , Jakub Kossi, Markéta Kass lová , Zdeňka Kasslová , Pavla
Krátká , Jaroslav Král , Kate řina Křivohlávková, Liga Kreslina , Žigimants Kreslins , Jitka
Kubíčková, Jana Kučerová , Jaroslava Loblová , Stanislav Motl, Ondřej Nový, Tereza
Opelková , Barbora Ouporová , Ilona Pudilová , Pavel Rampas, Tereza Reichová,
Michal Rottner, Marie Snášelová Štorková , David Sobol , Kristýna Sobolová , Zuzana
Studená, Václava Šnokhousová , Matěj Šolc, Jakub Šváb, Michal Tejmar, Kateřina
Tůmová , Pavel Vačkář , Lukáš Valeš, Jan Vondrouš , Václav Votruba , Jan Votřel ,
Nikola Vydrová.
Členství (zastoupen í) pracovníků CPDM. o.p.s. v institucích (organizace, komise.ad .)

Vlastimil Kopeček
Dobrovolný předseda Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež
v české republice , z.s .
Zastupující člen společného česko-rakouského monitorovacího výboru INTERREG
V CZ-AT
Člen sociální kom ise Rady města český Krumlov
Člen řídící skupiny plánován í sociálních služeb na území Českokrumlovska
Jiří

Muk
Člen Schvalovací kom ise programu Evropské unie ERASMUS + Mládež

Daniel Jambrikovič
Člen pracovní skupiny „Osoby v krizi" plánování sociálních služeb na území
Českokrumlovska
Člen pracovní skupiny „Osoby v krizi a osoby ohrožené závislostí" Komunitního plánu
sociáln ích služeb v ORP Kaplice
Člen pracovní skupiny „pro osoby závislé či závislostí ohrožené" Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji
Jan Čermák
Člen pracovn í skupiny „ Děti, mládež a rodiny s dětmi " plánování sociálních služeb na
území Českokrumlovska
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I. Projektové pracoviště ICM pro mládež Český Krumlov
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Informační

centrum

ICM český Krumlov začalo se svou přípravou na otevření
již na podzim 1997, oficiálně však bylo založeno v únoru
roku 1998 jako první z projektových pracovišť CPDM ,
o.p.s. český Krumlov.
I po uplynutí této dlouhé doby ICM český Krumlov stále

úspěšně nabízí své služby. Většina činností , projektů a dalších služeb ICM je
primárně určena především cílovým skupinám dětí a mládeže do 26 let, pedagogům ,
rod i čům , nestátním neziskovým organizacím, školám a dalším kategoriím uživatelů ,
kteří působí v oblastech vzdělávání, výchovy, sociálních služeb, občanské
společnosti

ad . Stejně tak tomu bylo i v roce 2017 .

Z hlediska územní působnosti pracoviště krumlovského ICM v rámci Jihočeského
kraje, 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.
Některé realizované informační aktivity a projekty měly i v roce 2017 dosah také na
další regiony Jihočeského kraje. v některých případech byl dosah aktivit
celorepublikový.

ICM Český Krumlov bylo i v tomto roce prostřednictvím CPDM , o.p .s. český Krumlov
členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v české
republice (AICM ČR) .
I. Hlavní cíle ICM v roce 2017
Projektové pracoviště Informační centrum pro mládež Český Krumlov v roce 2017
průběžně navázalo na činnosti a aktivity uskutečňované v předchozích obdobích a
snažilo se přicházet s novými nápady, jak rozšířit služby a nabídky pracoviště pro co
nejvíce zájemců o informace, poradenství a neformální vzdělávání.
Základním cílem činnosti ICM Český Krumlov bylo směrem k hlavním cílovým
skupinám dětí a mládeže zvyšování informovanosti se snahou , aby mladí lidé uměli
informace samostatně vyhledávat, kriticky zpracovávat a používat pro svůj další
rozvoj .
Současně

pak bylo snahou pracoviště se dále více zaměřovat na rozšiřování nabídky
převzatých i vlastních neformálně vzdělávacích programů pro školy, jejich žáky a
studenty a pro děti a mládež „z veřejnosti" .
U pracovníků ICM pak bylo
poradenských
aktivit

důležitým

cílem zvyšování kompetencí v oblastech
info~r-~
souvisejících
s poskytováním
ů\)\\\ory audit.
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li.Způsoby informování

V roce 2017 byly cílovým skupinám informace a další služby poskytovány
následujícími formami a způsoby : 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, 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 ad .
Za zvláště významný z výše uvedeného výčtu lze považovat facebook ICM . Jeho
prostřednictvím jsme informovali mládež o zajímavých akcích a aktivitách vhodných
pro jejich věkovou skupinu, propagovali jsme soutěže , 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.
Ill. Hlavní obsah činnosti projektového pracoviště ICM Český Krumlov v roce
2017

1. Informace a poradenství
ICM český Krumlov se celoročně zabývalo poskytováním pravidelných informací a
jejich průběžným vyhledáváním , aktualizováním a prezentací. Tyto informace byly i
v tomto roce poskytovány především těmto cílovým skupinám : dětem, mládeži ,
pedagogům, rodičům , pracovníkům NNO. Dále jsme poskytovali informace směrem
k širší veřejnosti.
Také v roce 2017 ICM (kromě ostatních aktivit) shromažďovalo , ověřovalo , sbíralo ,
vydávalo a prezentovalo informace především z následujících oblastí: vzdělávání ,
práce , cestování , volný čas , společensky nežádoucí 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. Nejvíce informací
bylo poskytnuto především v těchto oblastech: vzdělávání , práce, cestování, volný
čas , dobrovolnictví a mládež v EU. V případě potřeb návštěvníků ICM , nebo zájemců
o informace a poradenství ve specializovaných tématech , byli klienti směřováni 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, PhDr. Zdeňka Šírková - klinický psycholog a na
jednotlivá specializovaná projektová pracoviště ICOS, o.p.s.).
Kromě standardních informací nabízelo ICM
_JJ,K'tfK.';~opy pro děti a mládež. V rámci těchto

také informační a vzdělávací aktivity,
aktivit a workshopů byly poskytovány
.1'.~<;; ~jť;'fť{ .
informace z evropské informační sítě pro mládež EURODESK. Dále pak
_t· ~, kqnzulía~. pomoc při vysílání českých dobrovolníků na Evropskou dobrovolnou
'g
u VID' (E~ a na mezinárodní výměny mládeže. Od počátku roku 2017 má ICM
Q
sk
ú lov oficiálně opět platnou akreditaci pro vysílající a koordinační
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organizace Evropské dobrovolné služby (EVS) , která nám byla schválena Domem
spolupráce MŠMT ČR v rámci programu EU ERASMUS+.

zahraniční

Informační sem i nář na ZŠ T.G. Masaryka o

Prostor ICM

Evropských

2.

Doplňkové

příležitostech

pro mladé

služby

Obdobně

jako v minulosti ICM nabízelo v roce 2017 také další doplňkové služby.
se jednalo o: veřejný přístup na internet (zdarma), černobílé kopírování
formát A4 a A3, laminování, kroužkovou vazbu , termovazbu , černobílý a barevný tisk,
scanování , zap ůjčován í publikací , výrobu buttonků a další.
Především

3.Další

přímé

pravidelné

i nformační činnosti

Podpora zaměstnanosti
Vzh ledem k stále trvajícímu zájmu ze strany mladých lidí, pokračuje Informační
centrum pro mládež i nadále v podpoře zaměstnanosti. V českokrumlovském ICM
nabízíme kontakty a odkazy na příležitostné brigády a volná pracovní místa. Na
pracovní přílež itosti odkazujeme i na webových stránkách ICM ČK. Dále společně
s ostatními jihočeskými ICM nepravidelně vytváříme a rozesíláme „lnfolisty"
s nabídkou brigád a zaměstnán í v jednotlivých regionech a také v zahraničí. Dále si
zájemci o brigády a zaměstnání sami mohou v ICM na internetu vyhledávat další
pracovní příležitost i.
lnfolisty

jihočeských informačních

center pro mládež

Spřátelená „Jihočeská informační centra pro mládež" (Český Krumlov, Prachatice,
nepravidelně připravovala „infolisty" na různá témata . Jednou až čtyřikrát za
byla 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, rad z právní poradny a víkendov · ··f)Y
pro volný čas . lnfolisty lze kdykoliv stáhnout na webu ICM Český Kruml ·:i.~~@!~~Jld1/01 ••
lnfolisty.
./~ l(A1.
· . ~~.
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Informační

podpora jednotlivých projektových

pracovišť

CPDM. o.p.s. a jejich akcí

I v roce 2017 ICM zajišťovalo informační podporu vybraných akcí a aktivit
projektových pracovišť CPDM , o.p.s. a to formou rozesílky samostatných
informačních
a tiskových zpráv a nebo prostřednictvím nepravidelného
elektronického informačního bulletinu.
Informace byly rozesílány na vybrané elektronické adresy z databáze ICM .
Především podle toho, pro koho vybraná aktivita byla určena a dle typu aktivity.
Informace byly rozesílány například na ZŠ , SŠ , NNO, ale též dalším partnerům a
zájemcům o informace především v regionech český Krumlov, České Budějovice a
Písek.

IV. Přehled nepravidelných
ICM v roce 2017

informačních

Výběr z nejzajímavějších a
pracoviště ICM organizovalo

a

neformálně vzdělávacích

aktivit

nejvýznamnějších aktivit včetně programů , které
samo a nebo se na nich ICM partnersky významně

spolupodílelo .
Hledá se „50"
Nápad na tuto charitativní akci vznikl tak, že si organizátoři v novinách přečetli, že
mezi lidmi stále ještě koluje cca 12 milionů neplatných papírových padesátikorun,
které bylo možné ještě do 31 . března 2017 vyměnit za platné peníze v ČNB. Napadlo
je, že by se alespoň část z těchto peněz neměla nechat propadnout a mohly by se
využít k nějakému dobrému účelu.
Akce měla za cíl shromáždit co největší počet již neplatných papírových
padesátikorunových bankovek a po jejich výměně za platné peníze je použít na
vybrané prospěšné účely v daném regionu . Republikovým organizátorem byla
nezisková organizace Házíme lano, z.s. Frýdek - Místek. Použití vybraných
prostředků mohli jednotliví dárci ovlivnit tak, že vhodili do pokladničky spolu s
padesátikorunou také papírek se svým emailem , či „vzkazem" s nápadem na jejich
využití v regionu . Místním koordinátorem bylo právě ICM - zároveň zde bylo
umístěno sběrné místo „padesátikorun" pro region český Krumlov.
Vybrané prostředky byly předány do fondu pro podporu sociálně potřebných mladých
lidí, kteří se ocitili v kritické životní situaci.
Týden Evropy v ICM Český Krumlov
Informační centrum pro mládež český Krumlov si připravilo k Týdnu Evropy, který si
tradičně připomínáme 8. - 12. května, zajímavý program . Součástí programu byly pro
zájemce z řad jednotlivých mladých lidí, školních kolektivů , pedagogů i další
veřejnosti informace a prezentace 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 .
_uěásť programu Týdne Evropy v ICM byla také prezentace evropských
. ·nf8 řtH!í~'l'4.í B_ a vzdělávacích publikací, které mohli využít žáci , studenti a
~~ ped,agogp~-$ ol ve své práci a též prezentace informací a evropských programů a
'$. ~ rÓ e ' 'pa ~ poru zaměstnanosti. Dále mohli získat informace o zemích Evropy a
= o~ os.těch š't1 dia, práce , cestování a trávení volného času atd .
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Soutěž školních novin a časopisů
28. dubna 2017 se opět po roce zcela zaplnil sál Zastupitelstva Jihočeského kraje
žáky, studenty a pedagogy základních a středních škol Jihočeského kraje. Právě v
ten den a právě na tomto místě vyvrcholil již sedmý ročník Jihočeského krajského
kola soutěže školních novin a časopisů vyhlášením výsledků s doprovodným
programem.
V letošním roce se do soutěže přihlásilo v sedmi kategoriích 33 školních časopisů a
novin z 25ti základních a středních škol z Jihočeského kraje. Slavnostního vyhlášení
výsledků se zúčastnilo více než šedesát žáků a studentů redakcí školních novin a
časopisů a pedagogických pracovníků.

V rámci doprovodného neformálně vzdělávacího programu se účastníci mohli
seznámit s projektem PROJEKT SCHOOL PRESS CLUB, který prezentoval jeho
manažer Jakub Hardt. Jeho prezentace byla následně doplněna vystoupením Mgr.
Evy Dolejšové, Ph . D„ koordinátorky projektu VĚDA NÁS BAVÍ pro Jihočeský kraj.
Hlavní část doprovodného programu byla věnována Armádě České republiky.
Účastníci setkání mezi sebou přivítali rotmistra Václava BERGMANA, příslušníka 25 .
protiletadlového raketového pluku Vzdušných sil Armády České republiky ve
Strakonicích . Václav Bergman se začátkem března tohoto roku zúčastnil prestižní
SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO BOJOVNÍKA (Best Warrior Competition) v americkém
státě Nebraska. Za vynikající výsledky v soutěži obdržel vyznamenání od velitele
Pozemní sekce Nebraské národní gardy generála Kevina D. Lyone. I následný
program byl velmi zajímavý, neboť dalším lektorem doprovodného programu se stal
přís l ušník Odboru komunikace Ministerstva obrany české republiky Mgr. Miroslav
ŠINDELÁŘ. Účastníci setkání tak jeho prostřednictvím byli seznámeni s aktivitami
Odboru ve vztahu k veřejnosti , dozvěděli se zajímavé informace o tiskové a webové
tvorbě a vůbec médiích v Armádě české republiky a činnostmi tiskových mluvčí
Min isterstva a útvarů Armády České republiky.

Členové redakcí školních časopis ů se sešli v sále

Zastupitelstva

Jihočeského

kraje

Diplomy a ceny předával pan Mgr. Miroslav Šindelář
z Ministerstva obrany ČR

Multikulturní svět kolem nás
Celoroční

neformálně

Uskutečňoval

vzdělávací

a informační projekt
se v období od ledna do prosince 2017 .

pro

děti

a

mládež.

lnterkulturní workshop
Projekt „Multikulturní svět kolem nás 2017" byl 23 . května zahájen „lnterkulturním
workshopem" . Workshop byl realizován pro 15 žáků osmé třídy ze základní školy
Kaplická v Českém Krumlově a jejich paní učitelku.
Tento zhruba šestihodinový program byl přizpůsoben do prostředí školy a též
účastníkům aktivit programu .
Žáci 8. třídy byli velmi šikovní a pracovití , a co oni sami do připraveného programu
vložili , tak z něj také získali.
Díky tomu , že ve třídě byla příjemná atmosféra , stihli nejen spousty aktivit, her,
výrobu koláže , ale i vážnější diskusi na témata , o kterých se příliš často veřejně
nemluví. K vyjádření k vyřčeným otázkám jim posloužily cedulky ANO I NE. Vždy se
někdo ze třídy dotyčného mohl doptat, proč s otázkou souhlasí či nesouhlasí.
U této aktivity nešlo o to , zda je odpověď správná , nebo špatná , ale hlavně o
vyjádření svého vlastního názoru, postoje a zdůvodnění dané otázky hlavně sám
sobě.

Osmáci získali formou her a různých aktivit informace o tom , co jsou to předsudky a
že je úplně normální mít předsudky , ale záleží především na každém z nás, jak
s nimi naložíme a zda s nimi budeme dále pracovat a nebo ne.
Ve

zpětné vazbě

někteří

si z

něj

žáci této třídy „lnterkulturní workshop" hodnotili velmi
odnesli i nové informace.

pozitivně ,

Druhý interkulturní workshop proběhl 19. září v 1. a 2. ročníku střední školy
EDUCAnet s.r.o. v českých Budějovicích . Této aktivity se zúčastnilo 29 žáků a 1
vyučující. Program byl opět přizpůsoben atmosféře třídy a povaze žáků.

Workshopy L:idovského muzea spro SOU a SZŠ
Tavírna
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Workshop s knihou Pohrátky
24. května následoval workshop s knihou „Pohrátky", který proběhl v krumlovské
mateřské škole T.G . Masaryka. Děti se dozvěděly od lektorky Mgr. Pavly Krátké jak
knížka vznikla , že se na ní podílely také děti a hlavně co všechno zažívá hlavní
hrdina celé pohádkové knížky pavouček Vincek.
Pavouček Vincek cestuje po celém světě a navštěvuje různé země, kde poznává
nové jazyky, ale též jiné kultury a také potkává lidi s jinou barvou pleti.
Děti za pomoci lektorky plnily některé úkoly podobně , jako pavouček Vincek.
Pouštěly uzdu své fantazii a též si mohly osahat některé z rekvizit. Zaujal je
především krásně znějící zvoneček , na který si mohl každý zazvonit. Podívaly se
v knížce na krásné ilustrace a též jim byly přečteny vybrané ukázky z knihy a zapojily
i své tělo do pohybových aktivit.
Workshopu se účastnilo celkem 23 dětí a jejich paní učitelka . Děti nám druhý den
namalovaly obrázky z workshopu , kde samozřejmě je v popředí hlavní hrdina
pavouček Vincek. Také si o workshopu a celé knížce povídaly s paní učitelkou a
všem se prý workshop líbil.
Podobného workshopu s knihou „Pohrátky" se 14. června účastnilo i 23 žáků 5. A ze
ZŠ T.G . Masaryka v českém Krumlově se svou paní učitelkou.
Workshop proběhl na půdě školy a žákům lektorky Mgr. Pavla Krátká a Mga. Marie
Snášelová Štorková více pověděly o tom , jak taková kniha vzniká Jak celý proces
před tím , než knihu někde koupíme a můžeme si v ní listovat, probíhá a co se vše
kolem děje.
Děti též viděly , jak vypadají celé archy stránek knížky před rozstříháním a sešitím. A
krom jiných aktivit si mohly také vyzkoušet ilustrování suchým pastelem . Tato aktivita
děti velmi bavila a krom toho vznikly velmi nádherné obrazy.
Dle jejich zpětné vazby se jim tento workshop velmi líbil.
Děti Antonína Kaliny - setkání s publicistou Stanislavem Motlem a jeho filmy
Další aktivitou multikulturního projektu byla 25. května promítání vybraných filmových
dokumentů z produkce publicisty, historika a dokumentaristy a velmi skromného
člověka pana Stanislava Motla a následné besedy a autorem .

Tato aktivita , která se skládala ze tří částí, proběhla v prostorách Městské knihovny
v Českém Krumlově v Horní ulici. Dvě dopolední promítání dokumentů byla určena
školám . Prvního promítání se zúčastnila devátá třída ze základní školy v Loučovicích
se svými 11 žáky a dvěma pedagogy. Žáci shlédli dva kratší dokumenty „Malí vrazi" a
„Kalvárie lidických letců ". Před spuštěním jednotlivých dokumentů pan Motl žáků řekl
ve zkratce o čem každý z dokumentů pojednává . Po shlédnutí každého z dokumentů
následovala beseda o tom , jak film vznikl , jak se tyto historické informace
dohledávají, co pana Motla vedlo k natočení právě toho kterého dokumentu atd „ Žáci
se vždy mohli pana Motla zeptat na cokoliv k tomuto tématu a pan Motl jim vždy
velmi barvitě a se zapálením sobě vlastním na vše velmi podrobně odpovídal.
Deváťáci ze ZŠ Loučovice do své zpětné vazby pro náš projekt uvedli:

„Velmi nás zaujalo hlavně vyprávění o osudu Lidic, protože jsme vyslechli komentář z
trochu jiného úhlu pohledu, než jak se učíme ve škole. Pan Motl je velice vzdělaný
člověk, který má známé snad všude a dokáže jít za svým cílem. I přes to všechno
zůstává úplně normálním člověkem , který si na nic nehraje a nic ze sebe nedělá."
Velice nás hodnocení deváťáků potěšilo a ujistilo v tom , že projekty na multikulturní
témata má smysl dělat a že i pro mladé lidi to má přínos.
Velmi podobně probíhalo i druhé promítání, kterého se ho účastnilo 1O studentů
Gymnázia v Českém Krumlově a dva pedagogové.
Studenti si dopředu vybrali dokument „Děti Antonína Kaliny"„ .aneb zapomenutý
zachránce 1.200 židovských dětí, vězeň koncentračního tábora Buchenwald , Antonín
Kalina.
Stejný dokument byl určen i pro večerní, tentokrát veřejnou , projekci tohoto dne.
V českokrumlovské městské knihovně se na promítání s následnou besedou
s panem Motlem sešlo přes 50 zájemců o tuto tématiku.
Atmosféra, i přes těžké téma, o kterém byla řeč, byla úžasná a snad všichni účastníci
odcházeli s novými informacemi o tomto skromném muži , který málem upadl
v zapomnění.
Nevítaní cizinci
Interaktivní workshop Židovského muzea v Praze se uskutečnil 15. června v klubu
Bouda. 17 studentů li. ročníků SOZŠ a SOU Český Krumlov (obor sociální činnost a
zdravotní asistent) se pod vedením lektorky Denisy Glacové seznámilo,
prostřednictvím vlastního pátrání v dokumentech , s osudy konkrétních rodin
z Protektorátu Čechy a Morava za li. světové války.
Workshopy s Muzeem Romské kultury Brno
Příběh Romů li.
26. května proběhl interaktivní workshop „Příběh Romů - část li. " s lektorkou Evou
Dittingerovou z Romského muzea v Brně na střední a základní škole EDUCAnet,
s.r.o. v českých Budějovicích .
32 studentů a dva pedagogové se díky tomuto workshopu dozvěděli o historii
romského etnika od nejstarších dob až po současnost. Díky interaktivním prvkům
programu se seznámili s romštinou a též se dozvěděli informace o romské tradiční
kultuře a jejich zvycích.
Příběh Romů

I.
Ve dvou dnech, 17. a 18. října 2017, se pod vedením lektorů Moniky Farkašové
z Muzea romské kultury v Brně a doc. Jaroslava Balvína z Baťovy univerzity ve Zlíně
uskutečnily v prostorách klubu Bouda dva workshopy s názvem „Příběh Romů - část
I." Obou workshopů se zúčastnilo s pedagogickým doprovodem celkem 31 žáků ze
ZŠ Kaplická.
B v.b - interaktivních workshopů, doplněných praktickými ukázkami, promítáním,
. e)fft,ílf#. '
u ad. , se děti dozvěděly spoustu zajímavých i užitečných informací o
i§>~ b)storii Ri · v naší zemi, o jejich původu a kultuře dřívější i současné. Děti se
~
zamyslet nad tím, co se o Romech říká , co znají, co je pravda.
c:.
..,.,

f
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14

Pomocí her se dozvěděly
dnešních Romů ....

různé

zajímavosti o zvycích a tradicích

Workshop Muzea Romské kultury na SŠ EDUCAnet
s.r.o. české Budějovice

běžného

života

Promítání dokumentu a beseda s publicistou
Stanislavem Motlem v Městské knihovně pro studenty

Podzimní setkání s dokumenty Stanislava Motla
Již se stalo téměř tradicí , že se děti , mládež a veřejnost mohou s dokumenty
Stanislava Motla setkat v Krumlově dvakrát ročně. Druhé setkání roku 2017 se
uskutečnilo 19. října opět v prostorách Městské knihovny český Krumlov, kde se v
průběhu dne uskutečnila tři promítání filmových dokumentů s následnými besedami
s autorem.
V dopoledních časech proběhla dvě promítání pro studenty středních škol. První
části se zúčastnilo 24 studentů ze SZŠ a SOU Č . Krumlov (obor zdravotní asistent) ,
kteří shlédli dva kratší dokumenty - filmy „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 st~denty zaujaly a snad i obohatily jejich znalosti nejen historie ...
Večer

proběhlo promítání otevřené všem zájemcům z řad veřejnosti, kterého se
51 diváků. Promítán byl film s názvem „Mraky nad Barrandovem", jehož
tématem je „sláva a prokletí prvorepublikových filmových hvězd". Účastníci se
dozvěděli zajímavé informace ze života například Adiny Mandlové, Lídy Baarové,
Karla Hašlera, Karla Hogera 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.

pak

zúčastnilo

Publicista Stanislav Motl na besedě k fi lmu „Mraky
nad Barrandovem"

Výstava „Anne Frank" ve vstupní hale
českokrumlovského městského úřadu

Výstava Anne Frank
Ve dnech od 1. do 30 . listopadu 2017 prezentovalo pracov i ště ICM ve spolupráci s
Institutem Terezínské iniciativy českou verzi zcela nové vzdělávací výstavy o Anne
Frankové, kterou zhotovil Anne Frank House v Amsterodamu . Výstava vypráví
příběh Anne Frankové, její rodiny i dalších ukrývaných v zadním traktu jednoho
z domů v Amsterodamu v kontextu nacistické protižidovské politiky za druhé světové
války. Druhou část výstavy pak tvořily příběhy současných mladých lidí, kteří se ve
svých životech setkávají z různých důvodů s předsudky a diskriminací.
Výstavu v prostorách Městského úřadu Český Krumlov shlédlo více než 800 osob.
Filmový minifestival
Ve dvou dnech na sklonku listopadu 2017 (28 . a 29 .11 .) se promítání filmů v rámci
této části multikulturního projektu zúčastnili studenti z krumlovské SZŠ a SOU (obory
kuchař I číšník a sociální pracovník) . Pro oba dva dny si studenti shodně vybral i
dokumentární film „Hip-hop-erace" - příběh o novozélandských aktivních seniorech ,
kteří se snaží prorazit se svou hip hopovou tanečn í sestavou na mistrovství světa
v Las Vegas. Film ukázal mladým lidem energické seniory v jiném , pro ně
přitažlivějším a příznivějším světle , než jak jsou zvykl í a všichn i si film velice
pochvalovali. Promítaní se dohromady zúčastnilo 50 student ů.
Shrnutí k výsledkům projektu v roce 2017
Celkem se aktivit a programů „multikulturního" projektu v roce 2017 osobně
zúčastnilo a výstavy navštívili školní kolektivy a jednotlivci z řad veřejnosti
v celkovém počtu 1 .21 O.

Ceníme si velkého zájmu o toto téma především z řad mladých lid í. Domníváme se,
že je důležité mluvit o různých kulturách , připom í nat osudy konkrétních lidí, které
mohou ostatní inspirovat nebo poučit. Díky projektu můžeme otevírat mladým rů zná
zajímavá a stále velmi aktuální témata , zvát odborníky a pomoci tak zorientovat se v
dané problematice .
. '-~~ ~ý1ip,f9.j~t byl realizován ve spolupráci s Městskou knihovnou v českém Krum l ově ,
MuzeeíW~\l'lské kultury v Brně , Zidovským muzeem v Praze, Institutem Terezínské
1
{
• • iéi
lvy, ~k věkem v tísni , o.p.s. Praha , panem Stanislav Motlem , Mgr. Viktorií
g..
t.isrnr nk
u, Mgr. Pavlou Krátkou , MgA. Marií Snášelovou Štorkovou a dalšími
-;c- p
íky.

·~
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Celoroční projekty na multikulturní témata realizovalo Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s. a jeho projektové pracoviště ICM - Informační centrum pro mládež
v roce 2017 již pátým rokem .
Projekt „Multikulturní svět kolem nás" byl v roce 2017 finančně podpořen ze strany
MŠMT ČR a města český Krumlov.

Promítání filmu filmového festivalu pro ZŠ Kaplická

Kam co patří v MŠ

Environmentální projekt „Kam co patří?"
V roce 2017 se tento ekologicky zaměřený projekt uskutečnil celkem 6x, a to v těchto
termínech :
22. února (MŠ Za Soudem ČK) , 8. března, 13. března 2017 (MŠ Tavírna, ČK), 2x 23.
března (ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě a MŠ Bujanov) a na letním táboře „Prázdniny
v pohybu" konaném v termínu od 6.8 . - 19.8. 2017 (Čeřín)
Při workshopech
formě obrázků a

tohoto projektu se děti dozvěděly pomocí názorných ukázek ve
drobných předmětů - našich „pracovních odpadků" , jaké existují
kontejnery na tříděný odpad , co do jednotlivých kontejnerů patří a nepatří , a jaké
konkrétní kontejnery mohou najít v jejich obci a okolí.
Děti viděly ,

kolik je odpadu v jednom pytli, když se odpad netřídí a putuje do
směsného odpadu nebo-li popelnice , a kolik ho je, když se roztřídí do správných
kontejnerů. Děti získaly informace o tom, jak se dál odpad recykluje a jaké výrobky
z něj poté vznikají. Samy si zkusily odpad správně roztřídit do označených
kontejnerů , o což měly tradičně velký zájem
a předháněly se, kdo toho stihne
správně „vyhodit" co nejvíce. Dále jim bylo předvedeno , jak si můžou rychle a
jednoduše vyrobit z běžných domácích plastových „odpadků" zajímavé a i užitečné
předměty a každý účastník obdržel pracovní list, kde si sám, nebo za pomoci paní
učitelky , či rodičů , mohl zkusit ještě jednou správně roztřídit odpad do jednotlivých
kontejnerů a vše vybarvit. Tohoto programu se v roce 2017 zúčastnilo
dětí a 6 vyučujících .
·é"'~
~

·~

;;;.

<::>
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Ulicemi Krumlova
Smyslem projektu „Ulicemi Krumlova" bylo děti a mládež informovat o pouličním
umění a možnosti si vyzkoušet n5zné techniky, které se v rámci street-artového
umem
pouz1vaJ1,
například
tvorbu
šablon
a
sprejovani.
Dále si vyzkoušely také práci se suchým pastelem a tvoření z odpadových materiáh'.L ..
Dvoudenního projektu (3. a 4. 7. 2018) se zúčastnilo se devět dětí.
Prezentace a výstavy
a)ICM český Krumlov se , jako člen AICM ČR , spolupodílelo také na organizaci a
realizaci tří výstav, na kterých měla asociace svoji expozici.
V roce 2017 se jednalo o spolupodíl na organizaci prezentace AICM na tradičním
„NGO Marketu" v Praze (12. dubna 2017) a na prezentaci AICM ČR a ICM v ČR na
veletrhu „Vzdělání a řemeslo" v Českých Budějovicích ve dnech 22. až 24 . listopadu
2017) . Dále se ICM zúčastnilo také prvního ročníku „Burzy škol" pro žáky 8. a 9.
ročníků základních škol ve sportovní hale na Chvalšinské ulici v Českém Krum lově
dne 24. října 2017 .

b)ICM se spolupodílelo při prezentaci na již tradiční akci města český Krumlov a
Městského divadla, o.p.s . s názvem „Kouzelný Krumlov", která se konala 30. dubna
2017. Zde ICM mělo stánek s připraveným herním programem pro děti (výroba
buttonů , ozdob do květináčů , informační materiály ad.) a prezentovalo ,
spolu
s programem pracoviště Bouda (výtvarná tvorba), činnost všech pracovišť a projektů
CPDM , o.p.s.

Stánek ICM na výstavě Vzdělání a řemeslo v ČB

Prezentace CPDM, o.p.s. na „Burze škol" v českém
K ruml ově

Doučování

Celoročně,

krom školních prázdnin , se v prostorách ICM uskutečňovalo doučování
dětí ze ZŠ (především matematiky, anglického a českého jazyka a dalších předmětů)
s dobrovolnicemi Kristýnou Sobolovou a Ilonou Pučilovou z Dobrovolnického centra
v :-.~.t)I'.
(ICOS , o.p.s.) . Tři až čtyři děti , v některých obdobích i více dětí ,
.'l.t~ 'í-avideln~4 užívaly této možnosti a každý čtvrtek se přicházely zdokonalovat
.$
v-· ved ětu , .cS' rý jim ve škole příliš nešel.
...
g.
':1
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Letní tábor Čeřín 2017 „Prázdniny v pohybu"
Projektové pracoviště ICM též zajišťovalo v rámci CPDM , o.p .s. letní tábor
„Prázdniny v pohybu" . Tato aktivita proběhla v termínu 6. až 19. srpna 2017 na
tábořišti Čeřín u Rožmitálu na Šumavě . Podrobnější informace o letním táboře jsou
uvedeny v jiné části této výroční zprávy.

V. Statistiky uživatelů informačních, poradenských a vzdělávacích služeb ICM
Český Krumlov od 1.1. do 31.12. 2017
V roce 2017 bylo uživatelům služeb ICM poskytnuto osobně, prostřednictvím
webových stránek, seminářů , besed , workshopů, kurzů, telefonicky, mailem,
bulletinem CPDM , o.p.s. a Časákem ICM celkem 99.841 informací a informačních
služeb (úkonů) .

111
435
403
481
57
Akce ICM - semináře, besedy,
worksho
Rozesílka elektronick, ch informací

1696
8.733
9.858
78.067

Poznámky k počtům účastníků a uživatelů vybraných aktivit
Do počtu , který je uveden výše, nejsou zahrnuti účastníci na hromadných akcích,
kterými byly Kouzelný Krumlov, Vzdělání a řemeslo ad. , jejichž počty nelze
specifikovat, a ani účastníci letního tábora Prázdniny v pohybu.

VI. Další informace
Rozsah provozu ICM v roce 2017
Týdenní otevírací doba v období 1. ledna 2017 až 31.12. 2017 byla 37 hodin .
V Informačním centru pro mládež byl k dispozici pro veřejnost vždy alespoň jeden
informační pracovník.
Podpora projektu Informačního centra pro mládež
Provoz a činnost ICM český Krumlov byly v roce 2017
především městem český Krumlov a Jihočeským krajem.
Dílčí projekty „Multikulturní svět kolem nás" a „Kam co patří?" byly p
strany MŠMT ČR.
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li. Projektové pracoviště Nízkoprahové a volnočasové
zařízení pro děti a mládež (NZDM Bouda)
A. Základní informace o NZDM Bouda
I. Poslání NZDM Bouda
NZDM Bouda poskytuje ambulantn í a terénní formou
sociální a související služby předevš í m dětem a mládeži ve
věku od 6 do 26 let. Svou činnost í a aktivitami pracoviště
Bouda pomáhá dětem a mládeži při řešení běžných i
obtížných životních situací a 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 , zprostředkován í kontaktu se
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů , pomoc v krizi ,
kontakt s úřady , v případě potřeby doprovod na potřebná jednání ad . Služba se
poskytuje bezúplatně .

Na sklonku roku 2014 se nám podařilo rozšířit působnost NZDM Bouda se sídlem na
českokrumlovském Špičáku o pobočku na sídlišti Mír. Klub zde fungoval ve prospěch
dětí a mládeže formou kombinace ambulantní a terénn í formy od doby zahájení jeho
provozu celkem 19 měsíců. Od července roku 2017 jsme se rozhodli ambulantní
formu poskytování služeb v klubu uzavřít a nahradili jsme ji plně formou terénní.
K tomto kroku nás vedla především skutečnost , že se provoz ambulantní formy
v místě poskytování (panelový dům na sídlišti Mír v ulici Lipová 161) ukázal jako
neefektivní z hlediska „zasažení" průřezu všech dětí a mládeže , jež na sídlišti se
svými rodiči bydlí a které měly zájem ambulantní služby klubu využívat. Klub
využívaly v podstatě pouze děti a mládež z výše uvedeného domu a pro další děti ze
sídliště byla vytvořena bariéra ve využívání služeb klubu , kterou ostatn í dět i ze
sídliště z různých důvodů nemohly nebo nechtěly akceptovat a ani naši zkušení
zaměstnanci , i přes veškerou svoji snahu , nemohli situaci v dlouhodobém časovém
horizontu změnit.
li. 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 ad .
se ocitají ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské
vztahy, zdraví nebo společenské či profesní uplatněn í
hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit

Ill. Cíle
•
. ~i'"utY <Wtlit0,.,.

~~
'§
{§-

•

~ •
~·~

Q
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vyhledávat, navazovat a udržovat kontakt s cílovou skupinou
nabízet respektující vztah a bezpečný prostor
poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu v obtížných
každodenních životních situacích
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•
•
•
•

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 účastníky v oblasti dalšího vzdělávání
v souvislosti s dalším životním a pracovním uplatněním
poskytovat zázemí a motivaci ke smysluplnému trávení volného
času a realizaci vlastních aktivit

IV. Principy poskytování 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
•
uživatel respektuje a dodržuje pravidla pobytu v zařízení
Výše zmíněné principy odpovídají základním principům nízkoprahovosti.

Děvčata

v

Boudě

Sociální, výchovné, vzdělávací a
Poskytování informací
Kontaktní práce
Podpora při přípravě do školy

„Gangstas"

aktivizační činnosti:
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Podpora vlastních aktivit

uživatelů

Preventivní a volnočasové akce
Sociálně terapeutická činnost
Práce se skupinou
Intervence v krizi
Situační intervence
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí :

práv.

Práce se sociálním okolím uživatele
Doprovod do jiné instituce
Jednání s institucemi ve prospěch uživatele

NZDM Bouda rozsah

těchto

služeb

člení

A) Pobyt v zařízení
B) Sociální služby
C) Výchovné, vzdělávací a akt ivizační
O) Volnočasové a kulturní aktivity

do

těchto

kategorií :

činnosti

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:
1) Kontaktní práce - způsob a metoda práce, pomocí které vytváříme prostor a situaci
pro realizaci drobných individuálních plánům - cílených intervencí
2) Vyhledávání, navazování a udržování kontaktů s cílovými skupinami (terénní a
depistážní práce)
3) Situační intervence - sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným
obsahem
4) Informační servis uživateli - poskytování specifických informací pracovníkem
uživateli
5) Poradenství - odehrává se formou rozhovoru s uživatelem
6) Krizová intervence a pomoc v krizi - řešení krizové situace , vzniklé v životě
uživatele
7) 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
8) Případová práce - dlouhodobá individuální práce . Případová práce se děje
plánovaně, při zachování tohoto postupu:
\\\\)ty a;;it
společné definování kontraktu
·é"'~
·~~ tvoření individuálního plánu a stanovení podmínek kontraktu
·$
· q· ení dokumentace, s kterou je uživatel obeznámen
~
..r videlné revize kontraktu s uživatelem (zda se naplňuje kontrakt)
.+c- P. •ce je časově ohraničená , je stanoven její začátek a konec

R-
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konzultace vedení
pravidelná reflexe

případu

uživatele na intervizích setkáních týmu

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 i realizace víkendových a letních pobytových akcí,
pravidelné doučování , dílensko řemeslné aktivity, základy vaření, tématické semináře
a workshopy a další programy ...
O)

Volnočasové

a kulturní aktivity
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 a další.
Klientům

umožňujeme

VI. Prostorové podmínky pro realizaci programové činnosti
Činnost nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež (NZDM Bouda) je
rea lizována:
1) v samostatné budově v areálu zahrady T.G. Masaryka 114, Český Krumlov a
v projektovém , administrativním zázemí a kontaktní místnosti - 1. patro budovy
sídla CPDM , o.p.s., T.G . Masaryka 114, Český Krumlov (hlavní místo
poskytování služeb NZDM a dalších služeb pracoviště)
2) v prostorách CPDM , o.p.s. na sídlišti Mír (přízemní byt v panelovém domě) na
adrese Český Krumlov, Lipová 161 (sídlo terénní formy sociální služby NZDM ,
místo vybraných řízených činností s dětmi a mládeží - dílenské činnosti ,
vaření , doučování a další)
3) v prostorách volnočasové klubovny v obci Větřní na adrese Rožmberská 26 ,
kde, kromě období letních prázdnin, působíme každou středu v týdnu
(realizace volnočasových aktivit a části sociálních služeb)
VII. Financování pracoviště a jeho aktivit
Pracoviště je postaveno na vícezdrojovém financování. V roce 2017 se na
spolufinancován í poskytovaných sociálních služeb podíleli Ministerstvo práce a
sociálních věcí české republiky, město český Krumlov a Jihočeský kraj „
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, programu EU
ERASMUS+ a Nadace Život umělce . Součástí rozpočtu byly také finanční prostředky
získané z vlastní činnosti a dary.

S.Informace o aktivitách a programech realizovaných v roce 2017
Pravidelné i nepravidelné aktivity a činnosti , které pracoviště Bouda uskutečňuje
vycházejí jednak z evropských , národních a regionálních strategií a dokumentů
pří slušných zákon ů) V Oblastech SOCiální práce , práce S dětmi a mláde v • . \:jejfetli\Udito
volném čase , neformálního vzdělávání. „ a jednak z námi man·
\.an~ch "q-~
skutečných potřeb dětí mladých lidí a vlastních strategií a plánů CPD
.p . . ja o
~·
takového.
~
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Služby a aktivity NZDM Bouda jsou uskutečňovány v následujících prostorách a
místech:

1) Pravidelné aktivity

I. Aktivity v „Otevřeném klubu v Boudě"
klub v Boudě " slouží neformálnímu setkávání a jako místo inspirace k
případné další činnosti v aktivitách realizovaných následně 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.
Návštěvníci a uživatelé poskytovaných služeb mají možnost využít široké spektrum
deskových her a nabídku levného občerstvení. Dále mohou využít nabídku knihovny
a možnost zahrát si stolní fotbálek, ping-pong (v areálu zahrady) . 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 společensky nežádoucích jevů , krizové a situační intervence ,
pomoci při obstarávání osobních záležitostí ad .
„ Otevřený

Doln í klub v

Boudě

Tancován í v

Boudě

Sociální poradenství se odehrávalo i v roce 2017 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 personálu ,
které by mohly vést k odstranění obtíží. Největší zájem byl ze strany našich
klientů o zprostředkování práce a pomoc se zajištěním bydlení.
V roce 2017 bylo zaznamenáno několik případů pomoci v krizi , vyřešeno a
následně zprostředkováno uživatelům služby pomoc jak s bydlením , tak i finanční
. '-\)\\\or
1 ~v nouzi. Zprostředkovali jsme několik kontaktů na bezplatné právní
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pravidelně

z prvního

probíhala každé úterý od 14.00 do 16.00 hodin „výtvarka" pro
základních škol.

děti

stupně

Celkem jsme zde v roce 2017 zaznamenali 2.241 kontaktů .

li.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 prostor zařízení a
v p řípadě potřeby metodické vedení. V tomto prostoru probíhají pravidelně ve
stanovených dnech a časech v týdnu především hudební a taneční programy a
zkoušky, filmové kluby ...
Výše uvedené formy aktivit probíhaly, a i nadále probíhají , jednak „vrstevnickým
způsobem ", tj . organizuj í je sami mladí lidé pro sebe a své vrstevníky Uedná se
převážně o hudební a tanečn í zkoušky) . Součástí těchto aktivit byly i činnosti , které
iniciují a koordinují pracovníci klubu . V tomto případě se jedná o realizaci dílčích
proj ektů , filmových projekcí , koncertů, vernisáží apod . (více info níže - blok
nepravidelné aktivity).
V roce 2017 jsme zde zaznamenali celkem 935 kontaktů . Tento počet se skládá z
počtu kontaktů v pravidelných aktivitách, tj . pravidelné týdenní zkoušky souborů ,
skupin , jedinců ).
Ill. Aktivity realizované v pobočce Bouda na sídlišti Mír (klub „Na míru")
Klub je vybaven herním zařízením (deskové a karetní hry, stolní fotbálek) , řemeslně
výtvarnou dílnou a kuchyňkou . Tyto prostory byly „ nízkoprahově" využívány
příchozími dětmi a mládeží v průběhu prvního pololetí roku 2017 . V tomto období byl
klub otevřen v ambulantní formě pravidelně v týdnu od úterý do čtvrtka. Pondělky a
pátky v týdnu pak byly věnovány terénní (depistážní) práci ve vybraných lokalitách
města Český Krumlov a ve městě Větřní.
V roce 2017 zde také probíhaly pravidelné

čtvrteční

cílené workshopy pro

předem

přihlášené děti :

a)

b)

Dílenské a řemeslné činnosti: aktivity byly zaměřeny na ovládnutí základních
dílenských technik, přičemž příchozí děti a mládež zde v roce 2017 vyráběly
ptačí budky, které byly posléze rozmístěny na veřejném prostranství
venkovního areálu blízko klubu .
Základy va řen í a drobného kulinářství - aktivity byly zaměřeny na zpracování
a přípravu jednoduchých pokrmů . Workshop byl realizován v prostorách
kuchyňky .

V roce 2017 jsme zde v ambulantní

formě

práce zaznamenali celkem 851

kontaktů.

IV. Aktivity v klubovně v obci Větřní
Součást í pravidelných aktivit poskytovaných v roce 2017 byly i činnosti , které
probíhaly ve volnočasové klubovně v obci Větřní. Zpravidla se jednalo o volnočasové
aktiv i zační a výtvarné aktivity. V roce 2017 byly tyto činnosti poskytovány p · . . lil .
110
o středečních návštěvách klubu , vyjma letních prázdnin , kdy jsme tyto · ~1ty, po 1'"q:~·
dohodě s obcí, z d ůvodů letních projektů a dovolených neposkytovali.
§
~·
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-
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V. Terénní forma poskytování sociální služby NZDM Bouda
Terénní forma programu NZDM Bouda spočívá v pravidelných systematických
depistážních návštěvách vybraných lokalit ve městě český Krumlov (sídliště Mír, Za
Nádražím , Plešivec, Horní Brána) a v nedaleké obci Větřní. Tato služba byla
realizována v roce 2017 pravidelně každé pondělí a pátek v týdnu a od 1. července
2017 byla tato forma sociální služby realizována všech pět pracovních dnů v týdnu .
V roce 2017 uskutečnil terénní program Boudy celkem 2.275 kontaktů.
2) Nepravidelné aktivity
V roce 2017 uskutečnilo projektového pracoviště NZDM Bouda řadu nepravidelných
aktivit, které byly většinou rozšířením pravidelných a průběžných aktivit. V těchto
aktivitách jsme zaznamenali 1.304 kontaktů. Do těchto aktivit patří např. pravidelné
promítání filmů klubu filmové historie, nebo pravidelné úterní projekce
dokumentárních filmů z rámce Jednoho světa , semináře , workshopy, nejrůznější
turnaje (ve stolních hrách , ve fotbálku apod .) a další projekty (výtvarné, mediální ,
umělecké atp .).
Níže uvádíme bližší informace o

nejvýznamnějších

z nich.

Premiéra promítání dětských prací ze 7. ročníku "Kurzu animovaného filmu"
V sobotu 28. ledna 2017 od 18:00 se v divadelní kavárně Ántré v českém Krum l ově
uskutečnila slavnostní premiéra projekce filmových animovaných dětských děl , které
vznikly v sedmém ročníku "Kurzu animovaného filmu". Kurz se tradičně uskutečnil v
NZDM Bouda ve dnech od 19. do 27 . listopadu 2016 pod vedením lektorky,
kamarádky a naší dlouholeté spolupracovnice Zuzky Studené. Projekce se zúčastnily
téměř všechny děti, které kurz absolvovaly. Po projekci , jíž se účastnili i rodiče dětí ,
jsme mladým autorům slavnostně předali filmová DVD s jejich díly. Celkem se nás v
divadelní kavárně Ántré sešlo na 40 příchozích .

Premiéra projekce animovaných děl z kurzu
animovaného filmu 2016

Prem iéra projekce animovaných děl z kurzu
animovaného filmu 2016
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profil na sociálních sítích; 3) zabezpečení financí a 4) sdílení osobních informací. Na
bylo vidět, že je to baví a chtějí se dozvědět nové poznatky. Zpětná vazba od
mládeže byla velmi příznivá, že si odnáší mnoho cenných informací a tím mohou i
někomu pomoci. Celkem se semináře účastnilo šest mladých lidí ze ZŠ.

dětech

Bouda má svou budku
Ve čtvrtek 16. února 2017 se uskutečnilo v klubu „Na míru" vyvrcholení první fáze
činnosti pracovní dílny, jejíž činnost byla zahájena na podzim roku 2016. Jednou za
čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek v čase od 15:00 do 17:00 hodin, byla provozována dílna s
cílem naučit děti navštěvující volnočasový klub základní praktické dovednosti práce
se dřevem. Cílem práce byla výroba ptačí budky a její následné osazení do přírody.
Po teoretické přípravě přišla na řadu část praktická. Děti se pod odborným dohledem
učily používat ochranné pracovní pomůcky a seznámily se se zásadami bezpečnosti
práce. V počátečních fázích se děti učily správně opracovávat dřevěné polotovary.
Součásti práce bylo naučit děti umět zacházet s pilkou, vrtačkou, brusným papírem,
lepidlem, štětcem a podobně . Po řádném zaučení děti postupně vyrobily budku ,
kterou později osadily na strom v blízkosti klubu.

Instalace

ptačí

budky na Míru

Vítězové

turnaje ve stolním fotbálku

Turnaj ve stolním fotbálku v Boudě
Ve středu 15. března 2017 se v Boudě uskutečnil turnaj ve stolním fotbálku.
Tentokrát se turnaje ve stolním fotbálku zúčastnila i děvčata, která se nenechala
zahanbit a dvě hry nad chlapci vyhrála . Samotný turnaj se hrál ve věkové kategorii
15-18 let. Celkem se v NZDM Bouda sešlo 8 lidí. Výherce byl odměněn drobnou
sladkostí. Svou „virtuozitu " ve stolním fotbálku mládež předvedla famózně, přičemž si
všichni užili mnoho zábavy.
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
Dne 22.března 2017 byla v NZDM Bouda zahájena soutěž pro děti, které navštěvují
kroužek výtvarky. Soutěž , kterou jsme zahájili v pravidelném čtvrtečním kroužku
výtvarky, byla na téma „Velikonoce". Děti měly za úkol vymyslet a zpracovat výtvarné
dílo na téma Velikonoc, ať už pomocí ručních prací či malován.í.-a-.kreslení. Děti
vyráběly velikonoční králíčky, kuřátka a vajíčka, přičemž na t i)ěfYYdťi~
času zhruba jeden měsíc. Za tuto dobu se v NZDM Bouda shro ~dilo mno
sných
výrobků. Ukončení soutěže a vyhlášení výsledků proběhlo l čN .
2 ubha 017 .
Všechny výrobky byly velmi pěkné a měly své kouzlo.
=
';!
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Seminář na téma "Romové a jejich studium"
Ve středu odpoledne 15. dubna 2017 se konal

v NZDM Bouda seminář na téma
„Romové a jejich studium". Program byl velmi pestrý s bohatými informacemi. Romští
studenti měli možnost se dozvědět více informací o nabízených službách od různých
romských NNO, a čeho všeho se mohou zúčastnit v rámci svého studia nebo příprav
na ně . Hlavními tématy semináře byly žádosti o romské stipendium pro středoškoláky
a vysokoškoláky ve školním roce 2017/2018 , návody k vyplnění těchto formulářů a
kontaktní údaje na několik NNO, které vysílají romské studenty na stáže po celé EU v
rámci jejich oboru . Semináře se zúčastnili i úspěšn í žadatelé z let minulých , kteří
zodpověděli veškeré dotazy. U mnoha romských studentů jsme slyšeli slovo „úleva".
Proč slovo „úleva"? Mnoho z nich odpovědělo podobně: „ rodiče na to neměli , aby mi
platili školu a hrozilo ukončení studia. Díky tomuto stipendiu mohu studovat a
nemusím být závislý pouze na rodičích." Součástí semináře byly i informace týkající
se nadcházejících připravovaných aktivit a projektů CPDM ,o.p.s.
Na semináři se celkem sešlo 7 studentů.

Projekt: Sochy a

děti

Projekt: Sochy a

dět i

Výtvarný projekt "Sochy a děti" již po patnácté
Již po patnácté měli mladí lidé z Českokrumlovska zajímavou možnost seznám it se
sochařskou tvorbou . V Boudě se ve dnech od pondělí 15. do pátku 19. května 2017
se pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha uskutečnil výtvarný projekt
„Sochy a děti" . Účastníci mě l i v časech od osm i ráno do čtyř odpoledne možnost
„přičichnout" si k této zajímavé výtvarné technice. Pracovalo se na lipových fošnách ,
které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě , prostřednictvím kvalitních dlát a
paliček. Tento neformálně vzdělávací projekt byl určen jak dětem z předem
přihlášených základních škol , tak i dětem a rodičům volně příchozím. Smyslem
projektu bylo přiblížit dětem a mládeži sochařskou a řezbářskou práci , jako
zajímavou alternativu trávení volného času a případnou možnost budoucího povolání
nebo „ koníčka" .
Celkem se patnáctého ročníku výtvarného projektu „Sochy a děti " zúčastnilo šest
základních škol nejenom z českého Krumlova (ZŠ Brloh) a děti a rodiče volně
příchozí v počtu 207.

ve dnech od soboty 27. do pondělí 29. května 2017
ákladně v Zátoni (cca 14 km od českého Krumlova) . Po úspěšném

ce se

uskutečnila
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prvním
letech .

ročníku

v roce 2016 jsme se rozhodli v této

aktivitě pokračovat

i v budoucích

Prostřednictvím tohoto projektu se snažíme nabídnout účastníkům širokou škálu
aktivit, které nemůžeme , vzhledem k omezenému prostoru , v klubu na Sídlišti Mír
poskytovat. Hlubším posláním této aktivity je prohloubení vzájemné spolupráce a
důvěry s klienty. V tomto ročníku se konkrétně jednalo o: umělecké kovářství ,
řezbářství , kožedělný workshop , jízda na koni , střelba ze vzduchovek a další
sportovní a pohybové turnaje a hry. Součásti programu pobytu byly i tradiční
táborové aktivity jako jsou např . stezka odvahy, lanové aktivity, táborák s opékáním
špekáčků nad ohněm s hudebním kytarovým doprovodem a tradičními písněmi .
Celkový počet účastníků programu byl 22 dětí.

Děti

12.

z Míru na Záton i

Děti

z Míru na Zátoni -

kovařina

ročník

festivalu „Cihelna - Vystupovat 2017"
letních prázdnin zahájilo Centrum pro pomoc dětem a mládeži v pátek 30 .
července 2017 od 18:00 hodin dvanáctým ročníkem multikulturního festivalu „Cihelna
-Vystupovat", který se uskutečnil v Chlumu u Kremže. Na tomto, dnes již tradičním ,
dvoudenním festivalu vystoupilo patnáct hudebních skupin a jedna skupina taneční.
Stejně jako v letech minulých , jsme se i na tomto ročníku snažili o různorodost a
pestrost ve výběru jednotlivých interpretů a hudebních žánrů . Naším cílem bylo na
jedné straně nabídnout mladým začínajícím umělcům (nejenom z NZDM Bouda)
prostor k představen í své činnosti a na straně druhé v co možná nejširším záběru
uspokojit hudební návštěvníky festivalu.
Začátek

-
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Logo 12. ročníku projektu Cihelna Vystupovat

Plakát 12. ročn í ku projektu Cihelna Vystupovat

O zahájení pátečního večera se postarala začínající kapela „Pach dobrodružství",
která hrála převzaté věci např . od PJ Harvey, Nirvany ad . Dalším hudebním počinem
bylo vystoupení českokrumlovské alternativní kapely „Tokaref" . Po ní nastoupili
francouzští hudebníci z kapely „Daikiri", kteří hráli v davu pod pódiem mezi lidmi , což
sklidilo velký ohlas a řadu zpocených triček. Následovala pražská kultovní kapela „Už
jsme doma", která byla i neoficiálním pátečním tahounem tohoto festivalu . Po této
preformaci nastoupila na pódium českobudějovická punková kapela „Heartburn".
Páteční večer byl ukončen hip-hopovou formací s názvem „Ghetoblaster". Po
oficiálním ukončení hudební produkce se návštěvníci společně s některými interprety
přesunuli k ohništi v areálu „Cihelny", kde následovalo do ranních hodin kytarové
hudební „unplugged" vystoupení a opékání buřtů. Po dlouhé páteční noci festival
pokračoval v sobotu od 14:00 hodin tanečním vystoupením skupiny „Benga Čhave" .
Po té přišlo na řadu vystoupení kytarového interpreta „ Nejjižnější seveřan ". Po té se
na podiu objevila punková kapela s příznačným názvem „Klauni", přičemž tito
interpreti vystoupili v klaunských oděvech. Po punkovém nářezu zde vystoupila
„doomová" kapela „Dark Angels" s kapelníkem Václavem Votrubou . Po ní následoval
kytarový písničkář David Kozák, který svými texty uklidnil „ zdivočené publikum". Dále
vystoupila pražská kapela s názvem „ Děti mezi reprákama", která je projektem
kytaristy a zároveň zpěváka Dominika Zezuly. Po této produkci vystoupili
českokrumlovští bardi „Bratři Karamazovi" . Po „bratech" nastoupili na pódium energií
nabití mladí punkáči „The Oxx". Do „rozjetého sobotního vlaku " dále nastoupila
kapela LONE, která se skládala ze dvou interpretů (kytarista a bubenice) , Po ní
následovala melancholická zadumaná kapela „Kalle" (m.j . držitel hudebního ocenění
Anděl za rok 2015) , jež dosáhla vrcholu sobotního večera . Tato dvoučlenná formace
nás krásně naladila a v podstatě završila letošní festival.
Můžeme konstatovat, že jedenáctý ročník této akce se po všech směrech podařil a
účast přibližně 200 návštěvn í ků ukazuje, že i přes množství jiných akcí v okolí si
. ~ ....•tliltahJ"é}lo1: , ět našla své věrné.
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Cihelna - Vystupovat - kapela „Kaile"

Cihelna - Vystupovat - kapela „Už jsme doma"

V Boudě proti nudě
Ve dvou termínech od 3.do 4. července.2017 a dále od 31.srpna do 1. září 2017
vždy od 9:00 do 15:00 hodin proběhla v NZDM Bouda prázdninová akce „V Boudě
proti nudě". Hlavním cílem této akce bylo nabídnout mladým lidem aktivity, které jim
zpříjemní první (a poslední) dny prázdnin. Takto měli příchozí šanci vyzkoušet si
svou zručnost a dovednost nejen ve výtvarných činnostech, ale i ve sportovních
aktivitách. Celkem se této akce zúčastnilo 15 dětí.

Projekt: V

Boudě

proti

nudě

Malá Miss NZDM Bouda

Malá miss NZDM BOUDA 2017
V pátek 22. září 2017 se v Nízkoprahovém klubu Bouda uskutečnil první ročník Malá
miss NZDM Bouda. Zahájení začalo seznámením soutěžících a poroty. Akce se
účastnilo 9 soutěžících ve dvou věkových kategoriích. První věková kategorie byla od
4 let do 6 let a druhá věková kategorie od 7 let do 1O let. Porota se skládala ze tří lidí,
které jsou s NZDM Bouda spojeni . Vyhlašovalo se zvlášť v každé věkové kategorii. V
první věkové kategorii od 4 let do 6 let se jako první umístila Nela Mižigarová, na
druhém šarlotka Demeterová a na třetím Laura Mižigarová. V druhé kategorii od et
do 1O let si vítězství odnesla Terezka Čarná, druhou příčku obsadila ~~ě , k01ilJ1/0J';.
Kotlárová a třetí místo patřilo Vanesse Bílé. Do rozhodování byli zaíl .i~ i také
~~,
všichni diváci , kteří volili „miss sympatie" NZDM Bouda. Tou se stala Luci
unk0 á.
~°"
Celkem se v NZDM Bouda sešlo více než 60 příchozích nejen z řad ml· eže a~
c.l"
rodičů. Program se všem velmi líbil a všichni byli velice spokojeni.
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Čtrnáctý ročník projektu „Výtvarný podzim v Boudě"
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.
Dětské kolektivy ze škol a další zájemci z veřejnosti měli na samotnou činnost
vyhrazeny vždy dvě hodiny. Během tohoto času se účastníci postupně vystřídal i na
jednotlivých pracovištích, kde na ně čekal zajímavý výtvarný program . Za den se
takto na programu vystřídaly tři až čtyři kolektivy.
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 . Účast byla
bezplatná , všechny výrobky, které si zde 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 .

Výtvarný podzim v

Boudě

Výtvarný podzim v

Boudě

Osmý ročník „Kurzu animovaného filmu" v Boudě
Svátečním pátkem 17. listopadu 2017 v 10:00 hodin byl slavnostně zahájen osmý
ročník „Kurzu animovaného filmu ", který je určen dětem a mládeži se zájmem o
filmovou animovanou tvorbu. Kurz se tradičně koná v NZDM Bouda. Letošn í ročník
byl již v jeho přípravném období předznamenán několika zásadními změnami.
f'J . vnou je neúčast naší dlouholeté lektorky Zuzky Studené, která byla přizvána
. ~-:-~ ra~io~s u produkcí ke spolupráci na velkém filmovém projektu . Oslovili jsme tedy
·~i§i r;iave s ol p covníky z jiných projektů, studenta filmové školy v Jihlavě , Ondřeje
~
<11 av ·- o a s "
lého českobudějovického animátora , Jaroslava Klimeše.

-
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Pánové výzvu přijali a po sedmi letech existence projektu jsme se tak pustili do
nového začátku. Další změnou byla možnost, jak se projektu zúčastnit. V předešlých
ročnících byla účast možná kdykoli v průběhu kurzu , což jsme v tomto ročníku
změnili. O podmínkách účasti na kurzu jsme potencionálním účastníkům dali vědět
tradičně prostřednictvím našich webových stránek, e-mailů a formou plakátů , které
byly vyvěšeny na všech základních a středních školách v českém Krumlově .
Poslední změnou byl věk účastníků . Ze zkušeností z let minulých , jsme určili
minimální věk účastníků na 1O let. Horní věkovou hranici jsme nenastavili. Během
několika málo dní od oznámení termínu realizace kurzu , jsme měli kapacitu kurzu
obsazenou . Z prvotních dvanácti účastníků se nám během víkendu rozrostl počet
účastníků ještě o další dva. Lektoři připravili pro účastníky vskutku poutavý vstup do
světa animačn í tvorby. Základem byl teoretický úvod do animace, ve kterém lektoři v
prvn ích dvou hodinách uvedli účastníky do světa technik filmové animace . Po tomto
úvodu byla účastníkům představena jednotlivá pracovní stanoviště.
Možnosti animace v Boudě byly následující: dvě stanoviště umožňující práci s
kamerami a animačním i tabulemi , dále stanoviště s možností modulace 3D
prostřednictvím počítačového programu , animace na sklo pomocí „Dragon frame" a
animace pomocí ,,flipbooků " a TV paintu. Po třech dnech realizace kurzu můžeme
vesele konstatovat, že kurz naplňuje veškerá naše očekávání a dle zjišťování v
průběhu kurzu i očekávan í účastn í ků .

Kurz an imovaného filmu 2017

Kurz animovaného filmu 2017

Vánoční

fotografování v Boudě
7. prosince 2017 se v NZDM Bouda konalo „Vánoční focení" pro příchozí
děti a mládež, kteří navštěvují Boudu pravidelně . Tato aktivita vzešla od samotných
dětí , které si přály vytvo řit takovéto tématické fotografie . Děti se fotily hned v několika
variantách , především jednotlivě pak ve dvojicích a nakonec s přáteli. Také si před
samotným focením samy připravovaly pozadí daných fotografií. Celkem se focení
účastnilo 1O mladých lidí, pro které to byl zajímavý zážitek. Pro velký úsno.v,...n--~
nadšení plánujeme zopakovat podobný program po novém roce.
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Vánoční

fotografování v

Boudě

Vánoční večírek

v

Boudě

Vánoční besídka v Boudě
V pátek 15. prosince 2017 se v Boudě uskutečnila Vánoční besídka. Na programu
bylo vystoupení Tomáše Baloga , který hrál na klávesy, dále zde zatančily soubory
Krumlovstar čaja a Somnakune čave . Bouda doslova praskala ve švech. Celkem se
na besídce sešlo kolem 50 mladých lidí včetně jejich rodičů .

Významný nadstavbový projekt
Regionální filmový festival JEDEN SVĚT Český Krumlov 2017
Tématem letošního ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět se stala SPOLUPRÁCE - umění tolik nezbytné pro fungování
lidského společenství. Ve čtvrtek 16. března 2017 v 17:00 byly již posedmé zahájeny
veřejné projekce v sále Městského divadla, a to za přítomnosti vzácných hostů starosty města Český Krumlov, pana Dalibora Cardy a senátora Senátu PČR , pana
Tomáše Jirsy.
Za úvodní snímek pořadatelé zvolili izraelsko - britský dokument „Kdo mě teď bude
mít rád?" (Torner & Barak Heymann , Izrael, UK, 2016 , 86 min.). Protagonista snímku
zvažuje po téměř 20 letech návrat do rodného Izraele, což s sebou nese nutnost
postavit se důvodům, pro které kdysi utekl. Přitom čelí výčitkám ortodoxní rodiny pro
svou menšinovou sexuální orientaci a obavám , že jako nositel viru HIV nakazí jejich
děti. Přes hledáček kamery je divák svědkem intimních konverzací o důvěře , strachu
a letitých křivdách. Film získal divácké ceny v Berlíně a Krakově .

Festival Jeden

svět

Festival Jeden

svět
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Celkem osm filmů zahraniční i české provenience přineslo rozmanitá témata . Film
„Plastová Čína", který získal cenu za režii , tématizuje paradoxy globalizovaného
světa v souvislosti se zpracováním plastového odpadu . Prostřednictvím snímku
„Zmetci" jsme nahlédli do alternativní školy v Mohavské poušti v USA, která dává
šanci mladým lidem, kterým cestu k dokončení vzdělání zkomplikovaly životní
okolnosti nejrůznější povahy. Film doprovodila „skypová" debata s režisérem Keithem
Fultonem.
Dva české snímky upozornily na problematiku , které se předchozí ročníky
nevěnovaly. „Epidemie svobody" mapuje proces rozhodování mladého páru, zda mají
nechat očkovat svou dceru. Snímek „Do zbraně" zjišťuje, proč touží obyvatelé České
republiky vlastnit střelnou zbraň a jak snadno se k ní mohou dostat. K oběma filmům
přijely debatovat režisérky.
Novinkou byla sobotní odpolední projekce nejen pro seniory, pro ně však za
speciální vstupné. Dokument „Život začíná po stovce" představil stoletou blogerku
Dagny s neutuchající životní energií a vůlí učit se nové věci.
Sobotní večerní finále přineslo polský film „ Přijímání " režisérky Anny Zamecké,
portrét 141eté polské dívky starající se o autistického bratra . Po projekci následovala
debata s režisérkou. Festival byl uzavřen snímkem „Dobrý pošťák" s titulky pro
neslyšící. Ve vesničce na bulharsko-tureckém pomezí jsme sledovali předvolební boj
na post starosty. Nadějným kandidátem je i tichý a obětavý pošťák Ivan , jehož
přáním je zaplnit vylidněné domy syrskými rodinami . Debaty po filmu se zúčastnil
diplomat Jan Plešinger.
Všechny filmy byly promítány s anglickými titulky, debaty v pátek a v sobotu večer
byly tlumočeny do angličtiny .
Sedm vybraných filmů v kategorii Jeden svět interaktivně bylo možné zhlédnout ve
foyer Městského divadla pomocí virtuálních brýlí , a to v pátek 17. 3. od 16:00 do
21 :00 a v sobotu 18. 3. od 13:00 do 21 :00 .
Na třech prom ítacích místech (v Boudě , v sále gymnázia, v divadle a nově ve Velkém
sále v Klášterech) , kde se letos odehrávaly projekce pro školy, jsme přivítali více než
1100 žák ů základních a středních škol , kteří přišli v doprovodu svých učitelů , což je o
200 více , než v předchozím roce.
Realizátoři

festivalu

Člověk v tísní , o.p.s. Praha, Centrum pro pomoc dětem a mládeži , o.p.s. Český
Krumlov a Gymnázium český Krumlov (Filmový klub Jeden svět)

Studenti - dobrovoln íci p ři propagaci festivalu
Jeden svět

Benefiční koncert festivalu v Án
Květy
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C. Hodnocení naplňování cílů projektového pracoviště NZDM Bouda
v roce 2017
Dosažené a vykazované výsledky Uak kvalitativní, tak „ číselné " ) za rok 2017 nás
opravňují konstatovat, že se nám pozitivně dařilo rozvíjet otevřené klubové
nízkoprahové a volnočasové zařízení pro děti a mládež tohoto typu v regionu
Českokrumlovska.

prostor pro zpravidelňování volnočasových a neformálně
vzdělávacích činností založených na vlastním zájmu účastníků
2 . Prostřednictvím klubových činností se dařilo vzbuzovat zájem o alternativní
pravidelné naplňování volného času u přibližně 140 mladých lidí týdně a vytvářet jim
základní podmínky pro realizaci a rozvoj pozitivních zájmů
3. Dařilo se navazovat také kontakty s mladými amatérskými umělci (tanečníci ,
muzikanti, filmaři apod.) a poskytnout jim prostor pořádání vlastních veřejných
vystoupení a pro vlastní realizaci.
4. Bouda vytvářela také prostor pro postupné začleňování dětí a mládeže ze sociálně
znevýhodněného prostředí do volnočasových činností.
5. Pokračovalo rozvíjení spolupráce s dalšími místními subjekty (ICOS český
Krumlov, město český Krumlov, SVP Spirála Český Krumlov a dalšími), které se
svými možnostmi podíleli na podpoře i využívání nízkoprahových prostor pro mládež
v českém Krumlově.
6. Bouda získávala důvěru u mladých lidí, kteří jej navštěvují a svěřují se ze svými
problémy. Následně jsme mohli pomoci jak radou , návrhy řešení , kontakty na
odborníky ...
7. Velmi úspěšně NZDM Bouda pokračovala v terénní sociální práci , která je zacílena
pomoc a služby poskytované přímo v místech bydliště klientů .
8. Dařilo se podchycovat zájem institucí v českém Krumlově , v kraji i ČR o ideu a
obsah činnosti Boudy, který se projevil v podpoře jeho aktivit.
9. Díky seminářům a dalším vzdělávacím akcím , které byly v prostorách Boudy
pořádány ve spolupráci s ICM Informačním centrem pro mládež (projektové
pracoviště CPDM, o.p.s .) se nám podařilo oslovit žáky posledních ročníků základních
škol a projevit u nich aktivní zájem o činnosti v klubu Bouda .
1.1 nadále byl

vytvářen

Tabulka přehledu počtu uživatelů (kontakty, účastníci) všech služeb a projektů
NZDM Bouda v roce 2017

CELKEM

Horní
klub
NZDM
Bouda

Dolní
klub
NZDM
Bouda

Nepravidelné
akce NZDM
Bouda

935

2241

2404

Počty
kontaktů

NZDM Na
míru

Terénní
soc.
služba
NZDM

CELKEM

851

2275

8706
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Ill.Projektové pracoviště Streetwork Český Krumlov v roce
2017
Terénní programy
Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice
Terénní sociální službu Viktorie
Terénní program Streetwork pro města český Krumlov a Kaplice
1.Vývoj a aktivity projektu Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice v
průběhu roku 2017
Pracoviště v roce 2017 poskytovalo své služby formou
terénního programu , který byl doplněný provozem
v multifunkční místnosti v Českém Krumlově . Program
v roce 2017 poskytoval všechny aktivity - služby,
poskytované v předchozích obdobích a také některé nové
doplňující základní rámec služeb a vycházející z aktuální
situace v místě poskytování. V současnosti , je tak k
dispozici ucelená forma nabídky pro uživatele návykových
látek v regionu Českokrumlovska a okolí Lipenské vodní
nádrže. Služba je v současnosti využívána zhruba 300
klienty ročně. Pracoviště je součástí „minimální sítě"
protidrogových služeb Jihočeského kraje pro oblast
bývalého okresu český Krumlov.

Hlavní nabídku pracoviště v roce 2017 tvořily především
služby harm reduction (pro více cílových skupin), dále služby odborného poradenství
a následně další služby - testování na metabolity návykových látek, infekčních
onemocnění , potravinová pomoc, výkony sociální práce/asistence, krizové intervence
a odkazování do dalších institucí.
V celém průběhu roku 2017 probíhal souběžně terénní program
klientů v jejich přirozeném prostředí spolu s poskytováním
multifunkční místnosti terénního programu na Špičáku (ul. T.G .M.
Krumlově . Program v první polovině roku vyhledávali a navštěvovali
klienti noví, kteří nebyli ještě dříve registrováni.

s vyhledáváním
služeb v rámci
114) v českém
stálí klienti a též

Pracovníci služby působili v terénu na místech v českém Krumlově , obci Větřní ,
Loučovice , Vyšší Brod , Kaplice a dalších místech a poskytovali spektrum
nabízených služeb nebo zprostředkovávali návaznou pomoc v dalších institucích
(ústavní léčba , psychiatrická pomoc, odborná pomoc psychologa , psychiatra , · . . .
1
sociální práce , asistence ad .). Všechny lokality byly navštěvovány pra -~ e V
á'0 rl'"or;/ •
v harmonogramu , který byl uveden v koncepci služby na rok 2017 . Ro Ffl priáee, ;c~ ~.
11
cílová skupina i metody práce zůstaly v roce 2017 ve svém zákla lm r
·
~~
zachovány a též dle koncepce pro rok 2017. Pobyt byl v jednotliv c
i te
-1
působení upraven , podle rozpisu letní a zimní provozní doby, :t rá byl
(O~
~J'
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kombinována
s nabízením
služeb
v zázemí
programu
v multifunkční
místnosti budovy na Špičáku v českém Krumlově . V zázemí služby klienti oceňují
především anonymitu a větší komfort pro poskytované služby.
Pracoviště

terénních

poskytovalo v roce 2017 služby, které jsou v
a také některé další služby.

běžném

v rozsahu služeb

programů

Jako nejvíce využívanou službou pracoviště v roce 2017 , byl vymenný program ,
potravinová pomoc a na ně navazující kontaktní a případová práce s předáváním
informací v oblastech týkajících se prevence užívání návykových látek nebo v dalších
oblastech (sociální systém, základní právní, trestní a zdravotní problematika) .
Dalšími nejvíce poskytovanými službami byly: individuální poradenství a sociální
práce - zaměřená na řešení problematiky, jako je bydlení a nebo vyřizování dalších
osobních věcí (např . zdravotního pojištění nebo věcí spojených s řešením právních
záležitostí nebo dluhové problematiky apod.) . Mezi další poskytované služby dále
patřilo testování na virové hepatitidy - HCV, HBV, HIV a Syfilis a dále poradenství
spojené s testováním na metabolity návykových látek u klientů OSPOD český
Krumlov a Kaplice. Jako relativně nová doplňková služba byla na pracovišti v roce
2017 spuštěna možnost získávání potravinových balíčků , které jsou distribuovány ve
spolupráci s potravinovou bankou Jihočeského kraje. Služba je tak v současnosti
poskytována z velké části klientům , kteří jsou zcela mimo sociální systém ČR. Jako
pozitivní trend je možno též zaznamenat celkové množství výkonů odesílání klientů
do odborné léčby.

Streetwork - brašny pro terénní

Při

potřeby

Streetwork -

před

kontaktní místností

práci v terénu program rozlišuje mezi oblastmi , kde je vysoká

pravděpodobnost

kontaktů a zájem o poskytování harm reduction služeb a pak oblastmi , které jsou
řídce zalidněné a je zde trvale nízká anonymita. U prvně jmenovaných je snaha
pracovat formou aktivně udržovaných kontaktů , kde je cílem pracovat na zlepšování
kontaktů a poskytování harm reduction služeb . U ostatních lokalit je cílem práce
předat maximum informací o možnosti poskytnutí služeb terénního programu .
Současné časové úseky pro práci v terénu dle našeho názoru dobře odpovídají
současným potřebám klientů TP. Hlavním cílem programu v roce 2017 bylo

R.9P~ t kvalitní služby a zaměřování se na další kvalitativní zlepšování průběhu
·é'-\\\konta k [11~ práce s klienty, kdy nejde jen o výměnný program nebo poskytnutí
.$ hýgie icky~H a jiných prostředků.

~
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V roce 2017 terénní program „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice
pokračoval a navazoval již devátým rokem v oblasti harm reduction a drogového
poradenství na druhý specializovaný terénní program pracoviště Streetwork český
Krumlov - samostatný projekt Viktorie , který působí v oblasti pouliční a klubové
prostituce. V rámci projektu Viktorie bylo v roce 2017 pracováno s dalšími klienty převážně klientkami a bylo uskutečněno 676 kontaktů, bylo vyměněno cca 2.965
kusů injekčních setů a provedeno 886 testů na infekční nemoci.(VHC,VHB, syfilis,
HIV).
I v roce 2017 pracovníci TP poskytovali odborné besedy a přednášky na základních
školách v regionu Českokrumlovska . Aktivně se také účastnili největší kulturně
společenské akce v Českém Krumlově, kterými jsou Slavností pětilisté růže. Při této
„masové" akci pracovníci TP zajišťovali protidrogovou prevenci.

2.Místa a oblasti působení TP
Město český Krumlov a okolí
Vývojovým trendem v oblasti města českého Krumlova v roce 2017 byla skutečnost,
kdy jsme celkově zaznamenávali úbytek osob ve veřejném prostoru v místech, kde
se dříve zdržovaly. Jedná se především o sídliště ve městě, která byla dříve známá
množstvím lidí, kteří zde pobývali např. před panelákovými vchody a pod. Sídliště
samotná se postupně mění na méně nebo málo frekventovaná místa, kde lidé spíše
přecházejí a netráví čas na samotných sídlištích nebo v jejich veřejných částech.
Z pohledu terénní práce, tak ubývá možností, kde lze tyto lidi přirozeně kontaktovat a
pracovat s nimi. Dále je možno říci , že se klienti i mládež více scházejí na
nepřístupných místech, např . za městem nebo v místech, která jsou v soukromém
vlastnictví (boudy, garáže, chaty, provizorní přístřešky). Pokračuje trend vytlačování
lidí mimo veřejný prostor, například z prostoru městského parku a centra obecně.

Výjimku tvoří zhruba 2-3 místa, kde se scházejí skupiny uživatelů návykových látek a
osob , které můžeme současně charakterizovat, jako osoby bez přístřeší a které jsou
většinou v blízkosti , např . večerky nebo jsou to místa jinak strategicky výhodná např . pro získávání drobných finančních částek od turistů (parkoviště). Tato místa
jsou trvale nebo minimálně pravidelně obsazována skupinkami našich pravidelných i
nepravidelných klientů. Je možno také říci , že ve městě se rozšiřuje skupina osob ,
jež jsou mimo sociální systém , nemají stálou legální práci a jsou to příležitostní nebo
pravidelní uživatelé návykových látek a alkoholu . často se vyznačují vícelátkovým
užíváním , kde základ tvoří alkohol , pervitin a THC. Tyto látky, jsou dle situace
doplňovány i dalšími návykovými látkami nebo jsou různě kombinovány. Terénní
práce v Českém Krumlově je v současnosti charakterizována, jak pobytem na
místech, kde se nacházejí kl ienti - pravidelní nebo nepravidelní uživatelé návykových
látek a alkoholu , tak pobytem na místech, kde jde především o oslovování širší
populace a mládeže. A to s krátkými intervencemi rizikového chování. J.ěmt
skupinám , jsou pak aktivně nabízeny harm reduction služby nebo i -~r-m,atarí'f1t70
materiály. Z pohledu terénní práce, jsou pravidelně navštěvovány lok Ji/~ ídliště _, ~~
Plešivec, Mír, oblast městského parku , oblast nábřeží a oblast parku u J l ~ ky '
~,
C)

Zbylá místa v centru města zůstávají pro terénní práci z důvodu velkéh
ruchu nevhodná (ta jsou z valné části roku obsazena 1,5 až 1,7 milio
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Ve městě funguje spolupráce s lékárnami a předávání kontaktů od spolupracujících
organizací a úřadů . Po městě jsou také pravidelně vylepovány samolepky a dávány
vizitky s cílem , co nejvíce rozšířit spektrum možností při předávání informací. V rámci
práce s klienty, pak specificky navazuje práce v soukromí (bytech) uživatelů služeb.
Množství pravidelných klientů služby dochází na výměnný program a služby s ním
spojené pravidelně do multifunkční místnosti TP . Klienti tak přicházejí , když mají
momentální potřebu a nebo sami pracovníky kontaktují z důvodů poskytnutí služeb
telefonicky. Zhruba třetina kontaktů , jsou služby v terénu na místech, kam pracovníci
docházejí. V multifunkční místnosti TP, jsou nabízeny všechny služby od
výměnného programu až po testování na metabolity návykových látek a testování
infekčních onemocnění. Naprostá většina klientů z oblasti českého Krumlova , nemá
problém využívat služeb programu . Město český Krumlov je největší navštěvovanou
městskou jednotkou a je zde větší anonymita, než ve zbytku oblastí.
Složení klientů z pohledu užívaných návykových látek je zhruba stejné jako v
minulosti. U „tzv.drogových kontaktů " s odběrem harm reduction materiálu je největší
skupina tvořena problémovými uživateli pervitinu, zbytek tvoří experimentátoři a jeho
občasní uživatelé. Uživatelé pervitinu jsou často i konzumenti THC . Čistě jen
konzumentů THC je zhruba 10-15%. Pak je skupina klientů, kteří mají jako základ
každodenní užívání alkoholu , doplňované THC a příležitostně pervitinem nebo léky,
případně „tripy", syntetickými látkami na bázi „extáze" nebo fentanylovými náplastmi.
U všech skupin převažuje poskytování individuálního poradenství , pomoc a podpora
navazující na jejich konkrétní problémy a nebo podpora při stabilizaci jejich stavu.
Další druhy omamných a psychotropních látek, jsou spíše marginální záležitostí
(např . tablety Vendal , subutex, katinony) a týkají se klientů , kteří mají vazby na
české Budějovice nebo tam trvale pobývají. V těchto případech se také nejedná o
jejich primární návykovou látku . V oblasti taneční zábavy se ve městě objevuje ještě
užívání "tanečních drog" a substancí podobných MDMA, případně kokainu . Tyto
cílové skupiny, však nemají potřebu kontaktu s pracovníky TP a pocházejí z lépe
situovaných společenských poměrů. Jsou tak mimo možnost bližšího monitorování.
Lokalita český Krumlov je navštěvována v pondělí a úterý. Každý den je pro klienty
k dispozici služba v multifunkční místnosti TP .
Města

Kaplice a Velešín
Situace ve městě Kaplice zůstává ve všech hlavních trendech stejná , jako
v předchozím roce. Ve městě byla v posledních letech zavedena řada vyhlášek
omezujících pobyt ve veřejném prostoru a dřívější místa, která byla klienty tradičně
využívána k shromažďování , jsou nyní navštěvována spíše sporadicky. Malé město
Kaplice je v blízkosti hraničního přechodu do Rakouska . Ve městě jsou uživatelé
pervitinu a THC a tvoří velmi uzavřenou skupinu . Pracoviště je v kontaktu s několika
stálými klienty, kteří mění injekční materiál pro sebe a své okolí a nemají problém
s v užíváním služeb. Tito klienti, však nechtějí být se službou veřejně spojováni. Dále
" ·evti.a.I.% • alá skupina klientů, kteří využívají služeb nepravidelně nebo jen při
·~~''"' náhod
r{~ei· ontaktu s pracovníky.
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Scéna v oblasti užívání návykových látek je ve městě dlouhodobě uzavřená a běžná
populace se zdržuje v soukromí. V místě není anonymita a situace byla v místě
komplikovaná i z důvodu stavebních rekonstrukcí, které uzavřely v roce 2017
centrum města. Jako přínosné se v místě jeví především dlouhodobé oslovování
místní problémové mládeže. Zde dochází k poradenství na téma užívání THC a
alkoholu a předávání informačních materiálů vytvořených speciálně k tomuto účelu s
krátkou intervencí rizikového chování. V místě pravidelně dochází k vylepování
informačních materiálů nebo samolepek. Ve městě dlouhodobě dobře probíhá
spolupráce s lékárnou , městskou policií a pracovníky OSPODu města Kaplice. Místo
se pravidelně navštěvuje dvakrát týdně ve středu a v pátek.
Město

Velešín je navštěvován jednou týdně a to vždy ve středu. Město je příliš malé
na pravidelnou práci s klienty v terénu a s naprostou absencí anonymity. Větší pohyb
osob je zaznamenán jen po příjezdu linkového autobusu hromadné dopravy. V místě
je několik kontaktů , které jsou nepravidelně udržovány. Probíhá zde především
předávání informací a snaha případné nové klienty směřovat k využívání služeb TP
po telefonickém kontaktu.
Lokalita města Větřní
Celé město Větřní má dvě části . Centrální část je tvořena paneláky a s převážně
běžným typem populace. Ve střední části obce jsou v současnosti ubytovny a situace
je zde ovlivněna problematickými vlivy, které provoz těchto zařízení provázejí.
V dolní části obce je převážně romské obyvatelstvo a situace je zde nejvíce
problematická. Obec má celkově zhruba 4.200 obyvatel a je známá také jako
sociálně vyloučená lokalita.
V obci se kumuluje celá řada negativních faktorů, jako je nezaměstnanost, špatné
sociální podmínky, nízká kvalita bydlení, užívání návykových látek, drobná kriminalita
a poměrně vysoká porodnost místní romské komunity.
Oblast tzv. dolní části obce s převažující romskou populací, je navštěvována
pravidelně vždy dvakrát týdně . Trendem v roce 2017 byla pravidelná práce s klienty,
kteří mění materiál pro sebe a také své blízké okolí. S těmito klienty se dařilo kromě
minimalizace škod , pracovat i na jejich dalších problémech. Jsou to klienti většinou
stabilizovaní ve smyslu zázemí , ale potýkají se s problémy v oblasti problematického
užívání návykových látek, postavení v sociálním systému, mezilidských vztazích a
špatného životního stylu . Většina klientů zde je často s absolutní absencí informací o
nebezpečí rizikového chování a někdy jsou zde i trvalé „ pověry" , které v souvislosti
s užíváním návykových látek v oblasti panují. V lokalitě Větřní, je na počet obyvatel
vysoká prevalence užívání návykových látek. Odhadem 60-70 % populace
především v dolní části obce je minimálně příležitostnými uživateli návykových látek.
Klienti nejvíce využívali služeb výměnného programu , poskytování informací a
poradenství. Drtivě zde převažují uživatelé pervitinu s užíváním THC. Centrální část
Větřní je méně problematická. Pracovníci zde pracují především s mladými lidmi, u
át~k .
kterých se snaží ovlivňovat jejich postoje směrem k užívání návykový
především THC a alkoholu a je zde i několik nepravidelných kontaktů s
eP{ yffi'to„d .
programem.
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Oblast Lipenské přehrady a přilehlých obcí
V oblasti Lipenska nedošlo v roce 2017 k výraznějším zmenam v povaze a nebo
množství klientů. Oblast je prostorově rozsáhlá a skládá se z několika malých
aglomerací - vesnic nebo spíše rekreačních oblastí v okolí Lipenské nádrže a to
zhruba do dvou tisíc obyvatel. V místě je udržováno několik stálých klientů po
telefonickém kontaktu, se kterými se pracuje v rámci jejich individuálních plánů .
V oblasti probíhá pravidelně výlepová kampaň , předávání letáků klientům a
předávání informací na vytipovaných místech - lavičkách , v barech , restauracích
apod .
V roce 2017 se v povaze oblasti (složení a počtu klientů) a práce v ní, neděly výrazné
změny , ani nic neočekávaného. V létě je oblast turisticky velmi navštěvována a je
zde množství turistů a sezónních návštěvníků, kteří však nemají potřebu v m í stě
využívat služeb TP. Okruh Lipenska je obsáhlý a náročný na zajištění a proto je
pracovně rozdělen od roku 2013 na tři oblasti , kdy je vždy největší pozornost
zaměřena na určitou oblast. Region se navštěvuje jednou týdně v pátek. Největší
pozornost se v roce 2017 soustředila na lokalitu Vyššího Brodu a obec Loučovice .

3.Tým v roce 2017
Po personální stránce bylo pracoviště v roce 2017 stabilizované. Tým tvořilo na konci
roku 2017 pět pracovníků . Oproti pololetí roku 2017 , byl tým posílen o 0,2-0,3
pracovního úvazku pracovnice, která pracuje v CPDM o.p.s. a působí na více
pracovištích současně . Tým je o celkovém objemu cca. 2,5 až 2,7 pracovního
úvazku . Jeden pracovn ík měl OPP , doplňovali ho 2 stálí pracovníci služby na HPP a
dva další pracovníci , kteří měli v projektu Streetwork část svého úvazku v rámci celé
organizace. Dva pracovníci mají vysokoškolské vzdělání , jeden pracovník ho
dokončoval a dva měli středoškolské vzdělání v sociální oblasti. Všichni pracovníci
se pravidelně účastnili vzdělávání týkající se problematiky a mají řadu dalších
doprovodných kurzů ze sociální i zdravotní oblasti . V roce 2017 např . AT konference
a dalších seminářů. Tým se pravidelně účastnil supervize.

4.Hodnocení a výsledky v roce 2017
Statistika služby je vedena v programu FREEBASE. V rámci projektového pracoviště
a v jeho terénním programu je prováděno dvojí hodnocení účinnosti a kvality námi
poskytovaných služeb - kvalitativní a kvantitativní.
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 nebo při řešení vzniklé situace. Možnost supervize mají také pracovníci
statně .
a
. ~~~ctY auditor.. .
[§>~' ....~ V,ětší hÓ<il . cení služby probíhá vždy každého čtvrt roku a je spojeno se sběrem
-§ r~ ed
UC ' h dat při slovním šetřením, jež jsou pro tento účel vytvořeny . Dotazníky
~
'Q o~·ri ocertí služby jsou také k dispozici anonymně v blízkosti multifunkční místnosti
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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 závěrečných zpráv,
které zpracovává vedoucí zařízení (projektového pracoviště CPDM, o.p .s. Český
Krumlov). Hodnocení činnosti a popisu realizovaných aktivit „terénního programu" se
také provádí formou popisu do průběžných a závěrečné zprávy, vždy za dané období
realizace programu . O programu je zpracovávána také statistika vypovídající o
množství odvedené práce.
Jako standardní používáme při kvantitativním vyhodnocování činnosti tabulky Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky - „Počet klientů a kontaktů" a „Služby a
výkony". Program se snaží každého půl roku sledovat tendence na drogové scéně
a vypracovává doporučení do další činnost a vymezení priorit do dalšího období.
S.Kritické zhodnocení rozvoje programu, dosažení cílů

Celkový počet klientů programu byl za rok 2017 267 klientů a 21 rodinných
příslušníků . V celkovém množství klientů je pokles o zhruba 6% ke srovnatelnému
období loňského roku . Pracoviště mělo v roce 2017 celkem 88 prvokontaktů , zde je
nárůst o 69 % ve srovnání s rokem 2016 . V objemu vyměněného materiálu jsme za
rok 2017 zaznamenali mírný pokles a to o 8,34% . Celkem významný nárůst byl
zaznamenám v celkovém množství kontaktů - o 63% , celkem šlo o 2420
kontaktů . Nárůst byl dále i v oblastech , jako je krizová intervence, více jak 100%,
individuálního poradenství a nebo asistenční služby. Také doporučení do odborné
léčby bylo oproti loňskému roku poskytováno výrazně více - zde se také jednalo o
zhruba dvojnásobné množství.
Pracoviště kromě

„drogových kontaktů " uskutečnilo v roce 2017 také velké množství
tzv. nedrogových kontaktů s krátkou intervencí, kdy předává informace o službě ,
návykových látkách apod. V roce 2017 šlo celkem o 440 kontaktů . P -tEl~ .
představu o lokalitě Českokrumlovska , uvádíme počty obyvatel v cílovýc . ~1 rác~:'to,,;: .
Český Krumlov - 14.500 obyvatel , Kaplice - 7.000 obyvatel , Větřní - 4.
oeyvatel
~·
obce v lokalitě Lipenska jsou všechny do cca. 2.000 tisíc obyvatel. bl~s 1 ·s0u
·~
poměrně velké svou rozlohou a s relativně malým počtem obyvatel. V
· . j_
zájem o harm reduction služby - výměnný program a informace. Pře
·
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klientů služby (cca 70 až 80%) mění různě pravidelně několik injekčních jehel (1 až 5
kusů) týdně, měsíčně nebo příležitostně pro svou vlastní potřebu nebo nejbližší okolí.

V průběhu roku 2017 stejně jako v předchozích obdobích bylo prioritou zajišťování
služeb TP v plánovaném rozsahu a to dle možností v celém bývalém okrese český
Krumlov. To konkrétně znamená rozsáhlé území a řídce osídlenou oblast. Program
poskytoval své služby buď formou terénního programu a nebo formou provozu v
multifunkční místnosti v Českém Krumlově , která je v posledních dvou letech
poměrně pravidelně vytížena . Pravidelná práce v terénu byla rozvržena na jednotlivá
místa po dnech nebo oblastech , dle svého pravidelného harmonogramu. Je možno
říci , že v současnosti má program stabilní počet klientů a můžeme říci, že ročně
využije služeb programu cca 300 klientů a tak zhruba 30 rodičů , partnerů nebo
blízkých příbuzných klientů uživatelů služby. Tito většinou hledají informace nebo
poradenství kvůli svým blízkým .
V roce 2017 narostly programu celkově kontakty a je více výkonů tzv. individuální a
sociální práce a to v různých oblastech. Je možno konstatovat, že se daří více
pracovat na individuálních potřebách klientů a také aktivně řešit jejich situaci , např.
problémy při vyřizování bydlení a nebo nástupu do léčby nebo komunity. Celkově se
též zvýšil počet výkonů asistenční služby. Od počátku roku 2017 pracoviště také
spolupracuje s potravinovou bankou Jihočeského kraje a poskytuje v omezené míře
potravinové balíčky většinou pro klienty, kteří jsou zcela mimo sociální systém ČR.
Základní principy a metody práce zůstávaly v programu v roce 2017 stejné .
Pracoviště mělo celkem 267 klientů a 21 rodinných příslušníků. Navýšení počtu
kontaktů o 63% za srovnatelné období (rok 2017) a celkem 2.416 kontaktů je možno ,
v prostředí malých měst a vesnic s chybějící anonymitou a z pohledu malého
programu , považovat za dobrý výsledek. Jako příležitost do dalšího období , nebo
jako oblast možného růstu , vidíme možnosti ve zvýšení počtu vyměněného
materiálu a počtu testovaných osob na VHC , VHB , HIV, Syfilis. Zde jsou rezervy , na
kterých by pracoviště chtělo v budoucnu dál pracovat.
Pracoviště uskutečnilo také množství tzv. nedrogových kontaktů (440 kontaktů za rok
2017) , při kterých došlo k předání informací o službě , krátké intervenci rizikového
chování a nebo předání vizitek, harm reduction materiálu apod . Množství intervencí
směrem k cílovým skupinám bylo tedy větší , než jen tzv. drogové kontakty uváděné
v tabulce statistiky, jako kontakty (viz. níže).

Program též pracuje aktivně s kontakty při zpětné vazbě. V současnosti formou
dotazníku před multifunkční místností a také ústním šetřením v terénu dvakrát ročně .
V minulosti např. úspěšně použitých při zavádění balíčku první pomoci nebo
těhotenských testech.
Každoročně je věnována značná část kapacit administrativním a technickým
úkonům , spojeným s grantovými žádostmi a návaznou administrativou . To je
_..-mo · rovacími zprávami , vyúčtováním, ale také objednávkami materiálu , údržbou
.'\. .~~aílžě'3); dalších věcí a to především ze strany vedoucího služby .
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služby, které vycházejí ze specifik působení na mens1m regionu. Služby jsou
dostupné buď přímo a nebo po telefonické domluvě a to v celém regionu
Českokrumlovska . V průběhu roku 2017 se pracoviště věnovalo vylepšování svých
služeb ve spojení s kvalitním poskytování již zavedených služeb .

S.Spolupráce se

zařízeními

v síti

péče

o uživatele drog

Pracoviště

v roce 2017 spolupracovalo s řadou institucí státní i neziskové povahy a
to jak po odborné stránce, tak poskytováním konzultací s následným předáváním
klientů do dalších zařízení. Pracoviště navazuje v hlavních bodech spolupráce na
navázané kontakty a snaží se budovat i nová oboustranně výhodná spojení a
kontakty, které vyplývají především z každodenní praxe. Například při vyřizování
léčby nebo poskytování besed ve školách apod. Nově například v roce 2017 s
potravinovou bankou Jihočeského kraje, terapeutickými komunitami nebo ústavní
léčbou .

a další odborné pomoci dlouhodobě úspěšně spolupracujeme
především s Psychiatrickými léčebnami Červený Dvůr a Jihlava a dalšími odbornými
zařízeními na území Jihočeského kraje - Drogovou poradnou o.s. Prevent 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) nebo edukačních programech (Den plný prevence , odborné
semináře , ad.) V oblasti prevence návykového chování, pak pracoviště spolupracuje
se středními a základn ími školami v regionu.
V oblasti

léčby

V oblasti ambulantní léčby spolupracujeme zeJmena s psychiatry (MUDr. Norek,
MUDr. Michálek, MUDr. Churan) a psycholožkami PhDr. Šírkovou , PhDr.
Markusovou, Mgr .. Valkony. Při testování a předávání klientů se úspěšně a
oboustranně daří spolupracovat s OSPODy na místně příslušných městských
úřadech v Českém Krumlově a v Kaplici.

7.Statistika služby za rok 2017
Kontaktní a poradenské služby: klienti
201s 1>

2011 1>

285

230

119

127

157

140

- z toho se základní droqou heroin

-

-

- z toho se základní drogou pervitin

127

115

Počet klientů - uživatelů nealkoholových drog (počet
jednotlivých uživatelů drog , kteří využili v daném období alespoň jednou
služeb orooramu)

-z toho

mužů

- z toho

injekčních uživatelů

droq

45

- z toho se základní droqou kokain/crack

-

-

- z toho se základní droqou kanabinoidy

36

16

- z toho se základní droqou extáze

-

-

- z toho se základní droqou těkavé látky

-

-

- z toho se základní látkou Subutex neleqálně

1

1

- z toho se základní látkou Subutex leqálně

-

-

- z toho se základní látkou metadon nelegálně

-

-

- z toho se základní látkou metadon leqálně

-

-

Průměrný věk klientů - uživatelů nealkoholových drog 2l

29

Počet klientů

- uživatelů alkoholu

15

37

Počet klientů

- neuživatelů drog, kteří využili alespoň

18

21

jednou služeb proQramu 3l
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Kontaktní a poradenské služby: služby/výkony
Počet

Služba

Kontakt s uživateli návykových látek
- z toho prvních kontaktů
Výměnný

proqram

- vydané

injekční

jehly

osob,

které danou službu
vvužilv

2016

2017

303

267

Počet výkonů 11
(v jednotkách uvedených v pravém
sloupci)
2016
2017

1482

2420

Počet

kontaktu

2

Počet

52

88

52

88

kontaktu

157

140

888

732

vyměn'

X X X

X X X

32 156

29 476

Počet

Počet
Počet vyuz1ti
sprchy

Hyqienický servis

pračky

1230

85

Potravinový servis

Poéet
Počet

Zdravotní

ošetření

4

5

4

5

ošetřeni

292

sezeni/délka
trván1
jednoho

Počet

Individuální poradenství

74

62

214

Počet

skupin/délka
trvání 1edné

Skupinové poradenství

Počet

16

18

19

33

intervenci

7

3

7

3

referencí

10

24

15

33

referenci

Počet

Počet

46

--

Reference do
Asistenční

proqramů

služba

Počet

-

-

-

-

referenci

33

25

11 o

91

intervenci

43

provedenych
testú

45

provedených
testu

41

provedených
testú

41

provedených
testu

22

provedených
testú

substituce

Počet
Počet

30

Testy HIV

30

40

Počet

32

Testy HCV

31

42

Počet

29

Testy HBV

28

38

Počet

29

Testy na syfilis

28

37

Počet

Těhotenské

17

testy

17

21

Počet

73

62

230

278

provedených
testu

X X X

X X X

64

117

mtervenci

První pomoc

-

-

-

-

intervencí

Jiné (podle ootřeby uveďte další typy služ)

-

-

-

-

Testy na

přítomnost

drog

Intervence po telefonu, internetu

Počet

Počet

Obsah a aktivity projektu Viktorie v roce 2017
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 2017 působila služba v oblasti trasy E-55 a obcí Dolní
Dvořiště , Skoronice, Kaplice, Studánky, Rožmberk a Vyšší Brod.
Soc. služba Viktorie pracovala v roce 2017 v oblasti celého
ORP Český Krumlov celkem s 427 převážně klientkami,
uskutečnila 676 kontaktů , provedla 886 testů a v rámci
služby bylo vyměněno/vydáno 2965 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 klientkami I
klienty služby pravidelně využíváno. V současnosti tak
J služba představuje aktivní opatření , které řeší hygienickou
J hrozbu pro obyvatele celého regionu Českokrumlovska a to
především z důvodu provázanosti s pobytem klientek v obci Větřní a dalších místech
celého ORP Český Krumlov.
V roce 2017 byly nejvíce využívány služby

zaměřené

na testová
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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 v roce 2017 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 . V rámci služby byly dále řešeny problémy spojené se specifickou situací
klientek a jejich stavem. V roce 2017 tvořily celou řadu klientek, ženy z Rumunska ,
Maďarska , Ukrajiny a dalších zemí, které často vykazují 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 2017
pokračovala ve všech hlavních aktivitách , které si dala za cíl a má trvalé místo
v regionu především se stálými uživatelkami služby.
V současnosti působí program 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
ve výše uvedených místech.
Přehled

služeb poskytovaných projektem a statistika programu VIKTORIE v roce 2017
1. Výměnný program a harm reduction materiál
2. Testování na infekční nemoci (Syfilis , HIV, HCV, HBV)
3. Informační servis
4. Zdravotní poradenství - zaměřeno na pohlavní a infekční onemocnění
5. Drogové poradenství - při užívání návykových látek
6. Krizová intervence
7. Sociální práce s klientem
8. Osvětová činnost - besedy, semináře

Název indikátoru
Počet klientů
Počet kontaktů-celkem

Počet

provedených testů-celkem:
HIV, HCV, HBV, Syfilis
Počet vyměněných injekčních

Jednotka

osoba

Rok 2016
Muži/žen
9/559

Rok 2017
Muži/žen
5/422

kontakt

837

667

testy

699

886

kus

7642

2965

m, a-ee
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,
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IV.Rádio ICM
V průběhu roku 2017 jsme se potýkali, stejně jako ve dvou předchozích letech,
Rádio ICM nevysílalo živě a nebylo veřejně fungující a to z důvodu finančně
neúnosných podmínek jedné z organizací, která „chrání" práva hudebních interpretů
(lntergram). Studio Rádia ICM tak bylo v roce 2017 využíváno především pro
tématické workshopy našich neformálně vzdělávacích projektů s dětmi a mládež.
Jednalo se zejména o projekty Přeshraniční spolupráce mládeže a Médiakemp.
Účastníci těchto akcí byli seznámeni s rádiovým i aktivitami, funkcemi daného
technického vybavení , dále byly zaškoleni v ovládání rádiového software . Poté i
účastníci vytvářeli rozhlasové pořady, v nichž by seznámili posluchače s danou
tématikou. Dále účastníci pracovali na modelových aktivitách, při kterých si
vyzkoušeli dělat interwiev s druhými osobami a následně si naopak sami vyzkoušeli ,
jaké je to být v pozici zpovídaného na „horkém křesle" . Těmito aktivitami jsme se
snažili předávat mladým lidem zkušenosti s prací ve studiu rádiu.
Do budoucna hodláme studio rádia přesunout do jiné lokality města Český Krumlov konkrétně do našeho klubu Na míru a obnovit zde plnohodnotnější chod Rádia ICM
jako takového.

Slovinská účastnice projektu Přeshraniční
spolupráce mládeže v Rádiu ICM

Médiakemp -

účastníci

projektu v Rádiu ICM

3
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V.Ostatní projekty a aktivity CPDM, o.p.s. v roce
2017
1.Mezinárodní projekty s mládeží a

dětmi

v roce 2017

Pořádání mezinárodních výměnných, neformálně vzdělávacích projektů pro děti a
mládež a pracovníky s dětmi a mládeží v ČR 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 i v roce 2017 se Centru pro pomoc dětem a
mládeži podařilo zapojit do řady mezinárodních aktivit a projektů mládeže v Evropě.
Týmy české mládeže a dětí jsme v roce 2017 vyslali na šest projektů do zahraničí.
Naopak sami , v roli hlavního organizátora a řešitele , jsme uspořádali dva velké
mezinárodní projekty.

„Nafilmuj

představu

o své budoucnosti"

Mezinárodní workshop pro děti z dětských domovů
Budapešť, Maďarsko , 1O. až 14. dubna 2017
Prvním mezinárodním projektem, na kterém se CPDM český Krumlov v roce 2017
spolupodílelo a vyslalo na projekt český tým (5 účastníků) , byl mezinárodní
„visegrádský" projekt s názvem „Nafilmuj představu o své budoucnosti". Projekt
filmového workshopu se uskutečnil ve dnech od 1O. do 14. dubna 2017 v maďarské
Budapešti.
Naše pětičlenná skupina dětí odcestovala do maďarského hlavního města vlakem
z Lince již v neděli 9. dubna. Na tomto filmovém projektu se již tradičně každý rok
setkávají děti a mládež z Polska , Maďarska , Čech a Slovenska . Program je určen
těm dětem a mladým lidem , jež žijí v pěstounských rodinách nebo v dětských
domovech. český tým tvořily tentokrát děti z Dětského domova v Horní Plané.
Hlavní obsahovou náplní programu tohoto projektu bylo natočit s pomocí filmařů
(lektorů) krátký film na téma „představ o své budoucnosti". Natočené filmy byly
následně prezentovány na filmovém „minifestivalu , který se uskutečnil v závěru
projektu .
Organizátorem projektu byl tradiční partner CPDM , kterým je Gyerekszem
Kózhasznú Muvészeti Egyesí.ilet (Kiďs Eye Art Association of Public Utility),
Budapešť.
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český tým před odjezdem z Lince do Budapešti

Z natáčení filmu českého týmu

Klapka ...

natáčení začíná

český tým na procházce Budap • ~ ~"
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Projekt „Laboratory of kinestethic learning"

Alůksne,

Lotyšsko, 1. až 9. července 2017
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CPDM, o.p.s. vyslalo na evropský projekt „Laboratory of kinestethic learning ~~~~~;
se uskutečnil v krásném lotyšském městě Alůksne dva české účastníky . Zde se
mladí Češi, spolu se svými vrstevníky z dalších evropských zemí, vzdělávali v oblasti
práce s mladými lidmi. Tématem projektu bylo učení se novým věcem za pomoci
práce s vlastním tělem. Cílem projektu s tímto tématem bylo propojit myšlení s
pohybem těla a získat tak zajímavé dovednosti a zkušenosti.
Projekt v Lotyšsku byl pokračováním aktivit s podobným zaměřením, které se v
posledních třech letech uskutečnily ve Slovinsku, Estonsku a Polsku . Mladí lidé, kteří
přijeli, věděli tedy již přesně, co očekávat a tak celý projekt už od začátku nabral
výborný směr. Atmosféra a vztahy mezi účastníky byly úžasné. Program byl velice
nabitý, ale i přesto se ve volném čase účastníci scházeli a dělali zajímavé aktivity z
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vlastní iniciativy. Účastníci projektu tancovali, cvičili, učili se novým kolektivním
aktivitám a zorganizovali také představení a hry pro místní veřejnost. Mimo
vzdělávací program okusili například tradiční lotyšskou saunu, uspořádali talentový
večer a slavili „Midsummer festival" v jedné místní vesnici.
Věříme, že tento kurz měl na účastníky pozitivní dopad a že nové dovednosti a
zkušenosti budou moci uplatnit také po návratu do svých domovů. Projekt byl
podpořen programem Evropské unie ERASMUS+.

Teambuildingové aktivity na Lotyšském projektu
Laboratory of kinestethic learning

Účastníci projektu Laboratory of kinestethic

learning v Lotyšsku

Projekt „Survivor's Guide to Social Media"
Koper, Slovinsko, 17. až 23. srpna 2017
Pětičlennou skupinu mládeže jsme vyslali na „erasmácký" projekt „Survivor's Guide
to Social Media", který se uskutečnil v krásném slovinském městě Koper, jež se
nalézá na pobřeží Jadranského moře. Zde se mladí Češi, spolu s účastníky z dalších
evropských zemí (Polska, Litvy, Lotyšska, Makedonie, Chorvatska, Estonska a
Slovenska) vzdělávali v oblasti práce s mladými lidmi prostřednictvím hlavního
tématu projektu, kterým bylo hledání evropských kořenů prostřednictvím mediálních
aktivit.

Účastníci projektu Survivor's Guide to Social

Media ve Slovinsku
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Projekt „Learning inside out"
Pinku Lake, Lotyšsko, 1O. až 18.

září

2017

Dva české mládežníky jsme vyslali na „outdoorový" projekt „Learning inside out" ,
který se uskutečnil v Lotyšsku, v přírodní oblasti Pinku Lake. Samotný projekt byl
zaměřen na outdoorové aktivity, při nichž se účastnici seznámili například s pravidly
přežití ve volné přírodě. Součástí programu byly prvky zážitkové pedagogiky, při
nichž si mnozí ze zúčastněných opravdu „sáhli na své dno". Asi nejintenzivnějším
zážitkem byl 24 hodinový pochod v lotyšské divočině. Mladí účastníci měli tak přímo
možnost vyzkoušet si a ověřit si v praxi získané informace týkající se pravidel přežití.
Společně s českými mladými lidmi se tohoto projektu účastnili mladí lidé z dalších 12
evropských států (Lotyšsko, Portugalsko, Litva, Makedonie, Dánsko, Turecko, Itálie,
Rumunsko, Řecko, Bulharsko, Polsko, Estonsko). Projekt byl podpořen programem
Evropské unie ERASMUS+. Věříme, že projekt mladé účastníky projekt zocelil a
poskytl jim nevšední zkušenosti.

Účastníci projektu Learning lnside out v Lotyšsku

Účastníci projektu Learning lnside out v Lotyšsku

- po 24 hodinovém pochodu

Projekt „lnclusion + EVS - Make it possible"
Liepaja, Lotyšsko, 14. až 22.

října

2017

český minitým mladých lidí (2) se zúčastnil mezinárodního projektu

,~·

kurzu) , který se s podporou evropského programu ERASMUS+
usku e'čnLJ "vrrt\rt.'·~·
lotyšském městě Liepaja . Spolu s českou skupinou se projektu účastnilo dalšíctT-i-1- zemí. Tématem projektu bylo začleňování menšin do společnosti (lidé s handicapem,
národnostní či náboženské menšiny atd.) v kontextu s institutem Evropské
dobrovolné služby.
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 být 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. Tématem druhé části projektu byla
EVS - Evropská dobrovolná služba. Mladí lidé se dozvěděli , jak se stát
dobrovolníkem v zahraničí, mentorem či jak vypsat takový projekt pro přijímání
dobrovolníků do vlastní organizace. Účastníky projektu navštívili současní
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dobrovolníci působící v Lotyšsku, 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. Zakončením projektu byla praktická část.
Ve čtyřech týmech se účastníci vydali předat nové vědomosti do čtyřech různých
institucí - mateřská škola , internátní škola , speciální škola pro osoby s mentální
poruchou a vyšší ročník střední školy. Celý kurz byl velmi zajímavý. Mladí lidé si
přivezli spoustu nových vědomostí, nových přátelství a zkušeností.

lnclusion + EVS - Make it possible Lotyšsku

Projekt

„Přeshraniční

lnclusion + EVS - Make it possible v Lotyšsku

spolupráce mládeže 2017"

Zátoň a český Krumlov, česká republika , 21. až 27. srpna 2017

CPDM o.p .s., jako hlavní organizátor, připravilo ve spolupráci se slovenským
občanským sdružením „Spolu sme PRIEVIDZA" a slovinskou organizací „Mladinski
kulturni center Slovenj Gradec" (MKC) již tradiční společné setkání mladých lidí z
těchto partnerských organizací. Oproti minulým letům se projektu účastnili také dva
mladí lidé z Turecka - dobrovolníci, kteří pobývají v české republice v rámci
Evropské dobrovolné služby.
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".
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Projekt:

Přeshraniční

účastníci

spolupráce mládeže v Muzeu a fotoateliéru Seidel

Projekt:

Přeshraniční

spolupráce mládeže - rafty

Jako mateřská základna účastníkům sloužila turistická základna DDM na Zátoni v
blízkosti obce Větřní 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 projektu
zahrnuty nejrůznější sportovní hry, splutí části řeky Vltavy na raftech, prohlídka
Zámeckého muzea , Grafitového dolu Český Krumlov a Muzea a fotoateliéru Seidel v
českém Krumlově .

Nedílnou součástí programu byly i národní večery , při kterých všechny národn í
skupiny (česká , slovenská , slovinská a turecká) představily ostatním účastníkům
nejenom národní tradice , zvyky, kulturu svých zemí , ale i svoji národní kuchyni .
Celkem se projektu účastnilo 21 mladých lidí ve věku 13 až 20 let.
Věříme, že aktivity projektu přispěly mladým účastníkům k rozšíření jejich znalostí a
zkušeností v hlavních tématech projektu a že projekt přispěl ke vzájemnému
poznávání kulturní a společenské reality života mladých lidí v jednotlivých
účastnických zemích .
Projekt se uskutečnil díky finanční grantové podpoře Jihočeského kraje, města Český
Krumlov a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Projekt:

Přeshraniční

spolupráce mládeže -

kovařina

Projekt „lnclusion Mixer - Step 2"
Zátoň a český Krumlov, Česká republika, 28 . září až 7. října 2017
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Mladí účastníci (27) ze 6-ti evropských zemí (ČR , Slovensko, Slovinsko , Maďarsko ,
Lotyšsko a Makedonie) se seznámili nejrůznějšími tématy týkající se problematiky
sociální inkluze. Jednotlivé aktivity probíhají na Zátoni , v Českém Krumlově , v obci
Větřní a v Českých Budějov i cích . Hlavními lektory tohoto projektu jsou lotyšští
kolegové Liga Kreslina a Žigimants Kreslins , kteří se problematice sociální inkluze
věnují řadu let.
Účastníci se dozvěděli řadu nových informací vztahující se k tématu sociální inkluze ,
ale i si sami na sobě vyzkoušeli , jaké to je být například hluchý, slepý a různým
způsobem nemohoucí.
Součástí programu byla i praktická část v níž si mladí lidé připravili a zrealizovali
nejrůznější volnočasové a výtvarné aktivity pro děti a mládež ze sociálně vyloučené
lokality v obci Větřní. Na programu tohoto projektu byla také exkurze
v českobudějovickém centru pro rehabilitaci osob s postižením Arpida .
Věříme , že aktivity projektu přispěl mladým účastníkům k rozšíření jejich znalostí a
zkušeností v hlavních tématech projektu .

Projekt: lnclusion Mixer - Step 2

Projekt: lnclusion Mixer - Step 2

Projekt "Eliminating prejudice against migrants and other minority groups"
Horná Ves, Slovensko , 11 . až 15. října 2017
""'Ci ~ rlli?i;
ojekt byl zaměřen na odstraňování předsudků o migrantech a dalších
1
.~'-~"'menšik6'<;,y;, h skupinách , termín realizace byl od 11 . do 15. října 2017 (5 dní) a

.f

~

u kut <tnil ~ ve slovenském městě Horná Ves. CPDM , o.p.s. vyslalo na tento projekt
sku ~ · pě eských účastníků .

*
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Na projekt byly pozváni odborníci z různých oborů, včetně školství , psychologie,
a vládních sfér, přičemž informovali účastníky o pozitivních i
negativních aspektech rozmanitosti. Během workshopů se účastníci také aktivně
podíleli na tvorbě kapitol pro vznikající informační bulletin , shrnující znalosti , hry a
diskuse workshopů. Vybraná témata bulletinu se zaměřovala na to, co může být
užitečné a srozumitelné pro děti ve věku 11-12 let, kteří budou dobrovolnickým
cílovým publikem během druhé implementační fáze tohoto projektu.
Celkem se této akce účastnily 4 skupiny mladých lidí se států Visegrádské čtyřky
(Polsko , Maďarsko , Slovensko a česká republika) . Projekt byl podpořen
Mezinárodním Visegrádským fondem .
občanské společnosti

Projekt: Eliminating prejudice against migrants
and other minority groups" na Slovensku

Projekt: Eliminating prejudice against migrants
and other minority groups" na Slovensku 2

2.Prázdninové tábory a pobytové
s dětmi a mládeží v roce 2017
Letní tábor s

dětmi

z

vzdělávací

programy

města Větřní

Chata pod Kletí , 22 . až 27 . července 2017
V roce 2017 jsme připravil i, ve spolupráci s městem Větřní a s podporou Ministerstva
vnitra ČR a Jihočeského kraje, již čtvrtý ročník letního pobytového tábora pro děti ze
sociálně vyloučené lokality města Větřní.
Jako základna opět dobře posloužila Chata pod Kletí. Podobně jako v předešlých
letech, tak i v tomto roce , bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturní a
historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost , že jsou
součástí tohoto nesmírně cenného bohatství.
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Tábor na

Chatě

pod Kletí

Tábor na

Chatě

pod Kletí

Z tohoto důvodu jsme připravili dětem jako jeden z prvních výletů návštěvu
cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě.
Po návštěvě kláštera následoval program v pohádkovém domě v českém Krumlově ,
kde nám pan Jan Vond rouš přiblížil krumlovské „mystično " .
V dalších dnech si děti vyzkoušely splutí řeky Vltavy na raftech z českého Krumlova
do Zlaté Koruny a podnikly výšlap na horu Kleť, kde absolvovaly návštěvu hvězdárny
a místní rozhledny.
Děti navštívily Zoologickou zahradu v Hluboké nad Vltavou , kde se nám díky ochotě
vedení zahrady dostalo úžasného výkladu o hadech s možností se hadů dotknout a
pochovat, následovala návštěva budějovického multikina „Cinestar" a shlédnutí
snímku „Já padouch".
V dalším dni jsme čerpali z bohaté zkušenosti z výtvarných a volnočasových
projektů, které NZDM Bouda již mnoho let pořádá . Děti tak měly možnost vyzkoušet
si nejrůznější aktivity. Jako pěkný příklad můžeme uvést reliéfní řezbu pomocí dlát na
lipových fošnách . Další ze zajímavých aktivit bylo vyrábění táborových triček ,
skládání origami , střelbu ze vzduchovek na terč či krmení koní , oveček , koz, jež jsou
nedílnou součástí táborové základny.
Mezi další aktivity které si děti mohly vyzkoušet byl i blok týkající se záchranářství.
Po předešlé domluvě nás navštívili zástupci organizace českokrumlovského
Červeného kříže , kteří nám názorně ukázali metody a postupy při záchraně
zraněného či topícího se člověka. Děti si tak na atrapě člověka vyzkoušely umělé
dýchání či ošetřování a obvazování různých poranění.
Dalším tématickým blokem byl canisterapeutický výcvik, který pro nás zajistilo
Výcvikové canisterapeutické sdružení z Třeboně.
Součástí programu tábora byl i tematický workshop týkající se romské kultury.
Ke každodennímu koloritu patřilo , kromě možnosti koupání v přilehlém bazénu , i
večerní posezení u ohně . Rozlučku s táborem jsme si vychutnali závěrečnou jízdou
na koních , kterou absolvovaly nejenom děti , ale i vedoucí. Letního tábora na Chatě
pod Kletí se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku od osmi do čtrnácti let.
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Canisterapeutický výcvik

Jízda na koních

Letní tábor „Prázdniny v pohybu 2017"
Stanová táborová základna Čeřín, 6. až 19. srpna 2017
CPDM, o.p.s. i v roce 2017 uspořádalo svoji tradiční prázdninovou aktivitu, kterou je
letní tábor „Prázdniny v pohybu". Tábor se uskutečnil opět v romantickém přírodním
prostředí „lesů, vod a strání" na tábořišti u Čeřína, poblíž Rožmitálu na Šumavě .
Tábora se zúčastnilo 38 dětí ve věku od sedmi do patnácti let, pro které byl
připraven, jako každý rok, nabitý program se spoustou netradičních sportovních
aktivit, her a především celotáborová hra na motivy „Vikingové".

„Velcí" Vikingové

„Malí" Vikingové

..o

Účastníci za jednotlivé etapy celotáborové hry postupovali na žebříčku síně sl-~· ó až
~~~·
se z nich stali nejlepší a nejuznávanější Vikingové. Kromě celotáborové hry děti
& ra1-tne>\,
absolvovaly výlety do okolí a na hrad Rožmberk, také spluli na raftech část řeky
Vltavy od „Veverek" do „Branné". I v letošním roce podnikaly tradiční i netradiční hry
v lese, na louce i ve vodě , ale též „v bahně" , které pro nás přichystalo poněkud
mokřejší prázdninové počas í. Děti vařily lektvary z léčivých bylin , pomocí mapy a
buzoly se musely dostat na různá místa v okolí. Též se naučily vázat uzle, získaly
zkušenosti s rozděláváním ohně a přípravou jídla na něm ... Déšť, který všem dětem a
vedoucím občas padal z nebe, museli všichni svorně zahánět společenskými hrami
a jinými aktivitami v „hangáru", který byl společným přístřeškem a úkrytem před
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deštivým počasím. Přesto ale došlo i na stavění hrází a vodní bitvy v potoce, který
protéká kolem tábora a též na koupání v nedaleké řece Vltavě .

S buzolou a mapou lesem

V

bahně

Na

vodě

Na louce

Mezi oblíbené večerní programy, které děti i dospělí i letos ocenili , patřilo večerní
stínové divadlo, jež všechny nejprve uvedlo do děje celotáborové hry a pak průběžně
vždy informovalo o tom, co se událo a co naše odvážné Vikingy čeká na jejich další
cestě . V průběhu tábora si své příběhy pro ostatní připravili i členové jednotlivých
družin a tím před spánkem pobavili všechny ostatní přihlížející.
Ke konci tábora Vikingové absolvovali „přežití" - jeden den v přírodě , neb tábor byl
„ zamořen" a bylo nutné ho urychleně opustit. Jejich úkolem bylo sbalit se na přežití v
přírodě , dojít pěšky na předem vybrané místo dle mapy, dále si ze surovin , které
dostaly v táboře , bez pomoci vedoucích uvařit jídlo, postavit si přístřešek ...
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Oslava

V kuchyni

„ Bohů "

A pak již program spěl k poslednímu večeru s trad i čním slavnostním rozlučkovým
táborákem , hrou na kytaru a zpěvem všech účastníků, který se spolu s vůní ohně ,
linul opět po roce celým údolím Rožmitálského potoka ... V průběhu večera proběhlo
poděkování a odměnění všech účastníků tábora, kterým byly předány originální
diplomy a malá ocenění za úspěšné zvládnutí celého tábora.

Stínové divadlo

U táboráku

Tábor byl opět velmi podařenou prázdninovou akcí , na které si všichni užili spousty
legrace a přivezli si domů mnoho nezapomenutelných zážitků„
Letní tábor „Prázdniny v pohybu" se
Krumlov a MŠMT ČR.

uskutečnil za finanční podpory mě · ·~~~~Ř/·''1ior~
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Projekt „Médiakemp"
Turistická základna

Zátoň ,

19. až 22 .

října

2017
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~·

t!J.

v

0i
v

Ctyřdenní vzdělávací akce „Médiakemp" je projekt, který je zacílen na mláde --od tl l4\\e~·
do 18 let se zájmem o mediální tématiku. Tradičně se uskutečnil na turistické
základně v Zátoni na Českokrumlovsku. Účastníci (11 mladých lidí) si vyzkoušeli
celou řadu rozmanitých aktivit - produkovali animovaný film , fotografovali , tvořili
články a mluvili v rádiu. Do lektorování jednotlivých aktivit projektu byly zahrnuty
osobnosti , jež mají bohaté zkušenosti s jednotlivými médii . Jednalo o žurnalistu ,
spisovatele a hudebníka Václava Votrubu, který pracuje na pozici zástupce
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šéfredaktora českobudějovického informačního portálu Budějická drbna a jež
seznámil s účastníky se základy novinařiny.

V nahrávacím sále českého rozh lasu české

Workshop filmové an imace

Budějovice

Následující významnou osobností byl fotograf Martin Tůma , jež seznámil účastníky
nejenom s historií fotografie, ale i se samotnou tvorbou fotografií , které si účastníci
následně vyrobili tradičními postupy. Mezi další výrazné osobnosti , s nimiž se
účastnící projektu setkali, byl filmový animátor Ondřej Nový, s nímž měli možnost
podílet se na tvorbě animovaného filmu. Součástí Médiakempu byla také exkurze
v českém Rozhlasu české Budějovice, při níž byli účastníci seznámeny s chodem
profesionálního rádia .
Celý projekt se uskutečnil díky grantové podpoře Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy České republiky a města Český Krumlov.

Fotografický workshop s fotografem Martinem

Rádiový workshop ve studiu Rádia ICM

Tůmou
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3.Programy spojené s
CPDM na

výročím

„Dětské neděli"

v

20. let založení CPDM, o.p.s.

českobudějovickém

Cinestaru

Multikino Cinestar, české Budějovice , 26. března 2017
CPDM, o.p.s. se v neděli 26. března zúčastnilo se svými vybranými animačními a
aktivitami programu „Dětské neděle" v českobudějovickém multikině
CineStar. Tímto frontálním veřejným představením vybraných programů pro děti a
mládež zahájilo CPDM celou řadu projektů , které byly součástí celoročního plánu
aktivit k připomenutí 20. výročí založení společnosti (1997). Programová účast na
„ Dětské neděli" tak byla prvním veřejným programem z tohoto plánu a byla zároveň
spojena s 15. výročím vzniku multikina CineStar v český Budějovicích .

volnočasovými

CPDM pro účastníky „ Dětské neděle " připravilo celkem šest programových stanovišť ,
na nichž si děti mohly vyzkoušet reliéfní výtvarnou tvorbu se dřevem, drhání náramků
a náhrdelníků z provázků , výrobu buttonků z vlastních „grafických" návrhů , výrobu
záložek do knihy, tvorbu origami a papírových růží , kreslení a malování. .. posledním
stanovištěm pak byly „nafukovací balónky", které byly odměnou pro děti , jež se
účastnily programu a následné projekce předpremiéry filmu „Šmoulové: Zapomenutá
vesnice". Programu se zúčastnilo více než 500 dětí.

Výroba

buttonků

Informační

a origami

stánek CPDM

Dřevořezba

Balónková „šmoulí" záplava
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otevřených dveří" v CPDM
Areál Špičák Český Krumlov, 21 . června 2017

„Den

21 . června 2017 se v odpoledních hodinách uskutečnil v areálu zahrady Centra pro
pomoc dětem a mládeži Den otevřených dveří v CPDM.
Pracovníci CPDM připravili pro příchozí děti a jejich rodiče (přes 30 účastníků)
vybrané volnočasové činnosti, většinou výtvarně zaměřené - výrobu butonků, drhání
z provázků, skládání origami a výrobu dalších artefaktů z papíru, reliéfní výtvarnou
práci se dřevem ad. Součástí programu bylo také postavené indiánské tee-pee, ve
kterém si děti mohly připravit "indiánský" chléb a opéci si špekáčky .
Dost velkou překážku všem však připravilo počasí. .. Odpoledne se postupně přes
Krumlov převalilo několik deštivých vln a to se odrazilo především na účasti dětí, ale
atmosféru to těm, kteří na program přišli a ani organizátorům nezkazilo ...

Program k 20.

výročí

založení CPDM, o.p.s.

Synagoga a Vlašský dvůr český Krumlov, 16. listopadu 2017
český Krumlov, české Budějovice, Hluboká nad Vltavou , 17. a 18. listopadu 2017
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. český Krumlov si v roce 2017
připomnělo 20 let od svého založení městem český Krumlov. Kromě tradičních
projektů a dalších „obvyklých" činností , připravila společnost i několik speciálních
aktivit a mimořádných programů, kterými chtěla dětem a mládeži , ale také svým
spolupracovníkům a partnerům toto výročí připomenout.
Jeden ze zásadních speciálních programů se uskutečnil ve čtvrtek 16. listopadu
2017, kdy pracovníci CPDM uspořádali slavnostní koncert legendy české folkové
scény, českobudějovické skupiny NEZMAŘI , a do překrásných prostor
rekonstruované krumlovské synagogy pozvali právě svoje externí spolupracovníky,
dobrovolníky, programové partnery a podporovatele ...

Slavnostní program k 20. výročí založení CPDM
v českokrumlovské Synagoze

--__,,~
e uskutečnil

Vystoupení jihočeské folkové legendy - skupiny
Nezmaři

koncert, který byl alespoň malým poděkováním všem spolupracovn í kům
í podporu, přijalo více než 130 hostů, kteří, dle neutuchajícího potlesku
tvářích , byli evidentně s folkovou muzikou Nezmarů spokojeni.
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Večer

pak pro všechny pokračoval přátelským setkáním při dobrém moravském
a „ něčím" k snědku v restauraci krumlovského Vlašského dvora.

Ani na

přátelském

setkán í ve Vlašském dvoře
muzika ... hostů m posezení
čas českobudějovická skupina
McBerds

nechyběla
zpříjemnila

víně

Jaké by to byly „oslavy", kdyby chyběl
„narozen inový" dort - dárek od slovenských
partnerů ze ZIPCEM

na programu , m.j. přijali současní i někteří bývalí vrcholní
představitelé města český Krumlov, členové správní a dozorčí rady CPDM ,
pracovníci krumlovského městského úřadu a krajského úřadu, představitelé českých i
zahraničních partnerů CPDM a především spolupracovníci CPDM, kteří se podíleli a
podílejí přímo na práci s dětmi a mládeží v rámci jednotlivých projektů .
Pozvání k

účasti

Program pak dále pokračoval po celý víkend, kdy především pro „přespolní "
tuzemské a zahraniční hosty CPDM připravilo kulturně poznávací program v Českém
Krumlově , Českých Budějovicích a Hluboké nad Vltavou.

Část hostů programu na výstavě k filmu Anděl
páně

v

českokrumlovských

Část host ů oslav v Muzeu fotoateliéru Seidel

Klášterech

Aktivity ke 20 . výroč í CPDM ale rokem 2017 neskonči l y. Na podzim roku 2Q1-8 o~ďE 1.
moci veřejnost navštívit retrospektivní výstavu o činnosti CPDM v uplynul' ~cfvacěti·'to,..qt!.
letech a k vydání je připravována kniha s pracovním názvem „20 let CPD .
~·
~

c::i

.1$\

-

,,,..

Přehled počtu účastníků

„Ostatních projektů" CPDM, o.p.s. v roce 2017

Čeští účastníci vyslaní na mezinárodní proiektv do zah raničí
Účastníci na mezinárodních projektech CPDM , o.P.S. v ČR (čeští i zahraničn í)

21

48

Prázdninové tábory a pobytové vzdělávací akce
Proqramv k 20. výročí založení CPDM , o.P.s.

69
660

Počet účastníků

798

celkem

Vl.CPDM, o.p.s. získalo Cenu města Český Krumlov
za rok 2016
Z osmi nominací, které byly doručeny na rad nici , rozhodlo zastupitelstvo města
za rok 2016 dvě Ceny města - českokrumlo vské podnikatelce , paní Heleně
Plachtové a Centru pro pomoc dětem a mládeži, op. s. český Krumlov.

udělit

v podobě žulové dlažební kostky se skleněnou kapkou z dílny
českokrumlovského výtvarníka Tomáše Barana odráží přínos k rozvoji či prezentaci

Uznání

, ~~ a k obohacení života jeho obyvatel. Cena města český Krumlov je určena
<''~\~c yzic~ · . sobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné
./' • oč· .y ~- minulém roce nebo soustavnou činnost v kulturní a umělecké ,
~
, l?O · ~ · ate é, sociální nebo sportovní oblasti .

,

-*
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Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s . Český Krumlov získalo Cenu města
český Krumlov „za dvacet let mimořádně užitečné a prospěšné činnosti v prevenci
společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže a za práci při pomoci sociálně
znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem ... "

Kolektivu

pracovníků

CPDM , o.p.s. cenu slavnostně předali starosta
místostarosta města pan Josef Hermann

města

pan Dalibor Carda a

Paní Helena Plachtová , která m.j. patří také k podporovatelům některých kulturních
aktivit CPDM, získala Cen u města za významný přínos ke kulturně společenskému
životu ve městě.
Slavnostní přidávání cen , které se uskutečnilo v českokrumlovské Synagoze 8.
června 2017, doprovodil koncert lvy Marešové, Al iaksandra Yasinskiho a Michaela
Vašíčka. Hudební večer byl věnován lidem, kteří pracují v pomáhajících profesích na
českokru m lovsku.
„Udílení Ceny města je pro nás chvilkou zastavení a zamyšlení nad tím, jaké počiny
se ve městě povedly uskutečnit a kdo za nimi stál. V poslední době se v českém
Krumlově rozvinula spousta občanských inciativ, ve kterých pracují aktivní lidé, kteří
chtějí pro město něco udělat, a právě pro ně je toto symbolické poděkování určeno, "
přiblížil smysl ocenění starosta Dalibor Carda.

Vystoupení lvy Marešové, Aliaksandra Yasinskiho a Michaela Vašíčka při příležitosti slavnostního
předávání Ceny města český Krumlov za rok 2016 v českokrumlovské Synagoze
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Hlavní programoví

partneři

CPDM, o.p.s. a

donátoři

v roce 2017

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 2017 .
Nejvýznamnějšími partnery byli:

ICM Tábor, z.s.
KreBul , o.p.s. Prachatice
ICOS , o.p.s. český Krumlov
AICM ČR Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež, z.s.
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
Gymnázium Český Krumlov
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
česká asociace Streetwork
Dům zahraničních spolupráce MŠMT ČR - program ERASMUS+
Dům zahraničních spolupráce MŠMT ČR - Evropská informační síť pro mládež
EURODESK
S.D.M. - Sdružení dětí a mládeže české Budějovice
Asociace nestátních neziskových organizací české republiky
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
Multikina 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
Institut Terezínské iniciativy v Praze
Agentura WIP, spol. s r.o. české Budějovice
Typodesign, s.r.o. České Budějovice
Divadelní kavárna Antré Český Krumlov
Dětský domov Horní Planá
Hodina H Pelhřimov
českokrumlovský deník
EUROPE DIRECT České Budějovice
EUROCENTRUM České Budějovice
Město Prachatice
-ic:--A)
...
ASK Asociace středoškolských klubů ČR
~
";;';},
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Združenie lnformačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM), Prievidza__.
(Slovensko)
ICM Topol'čany (Slovensko)
Spolu sme Prievidza, občanské sdružení, Prievidza (Slovensko)
MKC - Youth Center Slovenj Gradec - Javni zavod Vetrnica, Slovenj Gradec

69

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija (Slovinsko)
Liepajas Jaunie Vanagi, Liepaja (Lotyšsko)
AIOksne NGO Support Centre (Lotyšsko)
Teku Taku (Lotyšsko)
Gyerekszem Kozhasznú Muvészeti Egyesu let, Budapešť (Maďarsko)
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 - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo kultury české republiky
Ministerstvo vnitra české republiky
Město Kaplice
Město Větřní

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
EWAC spol. sr.o. české Budějovice
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VIII.

Finanční

zpráva

Způsob

financování činnosti
Financování aktivit CPDM , o.p.s. český Krumlov je dlouhodobě postaveno na
vícezdrojovém způsobu . Tento přístup umožňuje dosahování celkově větší stability a
trvaleji udržitelné kontinuity a fungování především pro dlouhodobé projekty.
Poměrně rozvinuté vícezdrojové financování, jakého CPDM , o.p.s. dosahuje
v současnosti, je velmi náročné jak pro vedoucí jednotlivých pracovišť, kteří z valné
většiny připravují projekty a grantové žádosti , tak pro vedení organizace a účetní a
klade na příslušné pracovníky z administrativního hlediska vysoké nároky.

Struktura finančních zdrojů rozpočtu CPDM v roce 2017
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 ro zpočtovými možnostmi jednotlivých
donátorů a na straně druhé kvalitou podaných projektových a grantových žádostí ,
jejich inovativností, zajímavostí , potřebností. ..
V roce 2017 získalo CPDM , o.p.s . finančn í
obsahových činností z následujících zdrojů:

prostředky

pro

zajištění

realizace svých

1. Z rozpočtu města Český Krumlov získalo v roce 2017 CPDM příspěvky a dotace
dvěma způsoby :
a)prostřednictvím

systémového ročního neinvestičního rozpočtového příspěvku
na zajišťování základních obsahových , administrativních a řídících činností
z rozpočtu města Český Krumlov
b)prostřednictvím rozpočtové dotace určené cíleně přímo na vybrané dílčí projekty,
které CPDM realizovalo v oblastech kultury, volného času dětí a mládeže, sociálních
služeb a zahraniční spolupráce
2. Z grantových (dotačn í ch) titulů vyhlášených pro rok 2017 ústředními státními
orgány (MŠMT ČR, MPSV ČR (prostřednictvím JČK), Úřad vlády ČR, MZ ČR, MK
ČR) na základě námi podaných grantových a projektových žádostí
3. Z grantových a příspěv kových titulů vyhlášených pro rok 2017 Jihočeským krajem
na základě nám i podaných projektů (žádostí) . V roce 2017 se jednalo o finanční
granty a příspěvky v tématických oblastech : děti a mládež, kultura, protidrogová
prevence a sociální služby.
4. Z prostředků měst a obcí ORP český Krumlov a Kaplice (města Kaplice a Větřní).
5. Z Evropského sociálního fondu - OP LZZ, prostřednictvím Individuálního projektu
IV Jihočeského kraje na podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji
6. Z programu Evropské unie ERASMUS+
7. Z darů přijatých od právnických a fyzických osob
8. Z vlastních výkonů a ostatních příjmů
určeného
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Charakter finančních prostředků získaných v roce 2017
Všechny v roce 2017 získané finanční prostředky byly ne i nvestičního charakteru .
Financování a hospodaření CPDM, o.p.s. Český Krumlov v tabulkách a grafech
Rok 2017 byl z hlediska objemu získaných externích finančních
nejúspěšnějším rokem v historii CPDM , o.p.s. Český Krumlov.

prostředků

Níže uvádíme přehledovou tabulk u, která ukazuje postupný vývoj objemu získaných
externích finančních zdrojů od roku 1997 do roku 2017 a související vývojový graf.

Tabulka 1
Přehled externích
Přehled

finančních prostředků

získaných v letech 1997 až 2017

externích finančních prostředků získaných v letech 1997 až 2017

Externí neinvestiční granty, příspěvky a příjmy z obchodní zakázky IP IV
JČK získané na zák l adě podaných projektů a dotačních žádostí.
V tomto přehledu nejsou zahrnuty dotace a granty získané od města
český Krumlov, příjmy z vlastních výkon ů, ostatní příjmy a dary.
Finanční

Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

obiem (zaokrouhleno na

Kč)

364 379
574 404
727 965
404 808
637 923
846 132
679 449
985 093
1 601 812
1,753.409
1,372.923
2,341 .005
2,207 .167
2,913.921
3,345.097
3,029 .557
2,415 .525
2,985.969
3,697.615
3,669.581
3,895.440

I
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč

. '\-.\J\\\OI Y f!l!l/j,•.o„I/

t>:

.~

.$~KA ~·,,..
;;.

=

---

-ie..o

C.:R

~"JI"~

;r 1.i

Partnl?.'(,

t:'

_.,,)

*
,.
~·

c-_,.

72

Graf 1
Grafické znázorneni vývoje výsledků CPDM v zajišťování externích finančních
prostředků v letech 1997 až 2017 dle tabulky 1.
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Tabulka 2
Přehled získaných externích neinve stičních finančních grantů, dotací, příspěvků a
finanční prostředky z Individuálního projektu IV Jihočeského kraje
(do tabulky nejsou zahrnuty dotace a granty získané od města Český Krumlov , příjmy
z vlastních výkonů , ostatní příjmy a dary)

Pracoviště

Název akce I projektu
ICM ČK v roce 2017
Multikulturní svět kolem nás
Kam co patří?

Zdroj

Bouda
Bouda

Název akce I projektu
Mladá hudba na Če s kokrumlovsku
Festival Cihelna - Vystupovat

Zdroj
MŠMT ČR

Bouda
Bouda
Bouda
Bouda
Bouda

Mladá hud ba na Českokrumlovsku
Výtvarné projekty pro děti a mládež
Výtvarné proiektv pro děti a mládež
Filmová tvroba dětí a mládeže
Lidská práva ve filmovém dokumentu

umělce

ICM
ICM
ICM
Celkem
Pracoviště

Jihočeský

Částka

kraj

MŠMT ČR
MŠMT ČR

Částka

Jihočeský

kraj
Nadace Život

MŠMT ČR
J i hočeský

125 000 ,00 Kč
51 900,00 Kč
28 300,00 Kč
205 200,00 Kč

kraj

MŠMT ČR
MŠMT ČR

31 162,00
20 000,00

Kč

13 000,00
40 010 ,00
20 000 ,00
35 648,00

Kč

Kč

Kč

Kč
Kč

41191 , 00Kč

Jihočeský

Bouda
Bouda

Podpora PsDM (dílna, pobyt)
Mládež a média - část I

kraj/MŠMT
, MKČR

16 808 ,00 Kč
29 550,00 Kč
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Bouda
Bouda
Celkem
Pracoviště

Rádio ICM
Rádio ICM
Rádio ICM
Rádio ICM
Celkem
Pracoviště

Streetwork
Streetwork
Streetwork

NZDM Bouda - základní sociální
služby
NZDM Bouda - základní sociální
služby

j
1

I

Jihočeský
kraj/MPSV

999 142,00

Kč

Jihočeský kraj

266 900 ,00

Kč

1513411,00

Kč

I

Název akce I projektu
Mládež a média
Přeshraničn í spolupráce mládeže
Mládež a média - část li
P řeshraniční spolupráce mládeže

Název akce I projektu
Streetwork - ČK a KAP-Základní SS
Streetwork - ČK a KAP-Základn í SS
Streetwork pro města Č . K. a Kaplice

Částka

I Zdroj
MŠMT ČR
· MŠMT ČR
MKČR
Jihočeský

Zdroj
1

Jihočes k ý

Streetwork a Viktorie
Streetwork pro města Č . K. a Kaplici

Název akce I projektu
Ost.projekty INCLUSION MIX - Step li
Ost. projekty Letní tábor Prázdniny v pohybu 2017
Centrum 01 Podpora pravidelné činnosti s dětmi .
Centrum 01 Podpora pravidelné činnosti s dětmi.
Celkem
Pracoviště

kraj,

Úřad vlády ČR
MZČR
Jihočeský

Streetwork
Streetwork
Celkem

kraj

Kč

98 239,00

Kč

Částka
190 000,00
222 000 ,00
90 000,00

Kč
Kč

Kč

Kč
Kč

kraj - IP

IV
město

Kč

17 360,00
40 429 ,00
1O 450 ,00
30 000 ,00

Kaplice

Zdroj
ERASMUS+
MŠMT ČR
MŠMT ČR
Jihočeský kraj

1016193,00
35 000,00

Kč

1 553 193,00

Kč

Kč

Částka

396,80
000,00
000,00
000,00

Kč

525 396,80

Kč

432
31
32
30

Kč
Kč
Kč

Tabulka 3
Přehled získaných a použitých darů pro rok 2017
Pracoviště

Bouda
Bouda
CPDM
Celkem

Název akce I projektu
MFF Jeden svě t
Podpora volného času ve
Dary z minulých let

Zdroj
E.ON ČR , s.r.o.
Větřní

Město Větřní

Částka

30 000,00
20 000,00
53 159,30

Kč

103 159,30

Kč

Kč
Kč
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Tabulka 4
Finanční příspěvky a dotace získané z rozpočtu města Český Krumlov

a)Systémová
lcPDM

rozpočtová

provozní dotace pro rok 2017

I Systémová provozn í dotace 2017

b)Dotace na podporu vybraných
Pracoviště

ICM
ICM
Bouda
Bouda
Bouda
Bouda
Rádio ICM
Rádio ICM
Bouda
Streetwork
Streetwork
Ost.proj
Celkem

I město český Krumlov

2 619 342,51 Kč

I

dílčích projektů

Název akce I projektu
Multiku lturní svět kolem nás
Ulicemi Krumlova
Festival Cihelna - Vystupovat
MFF Jeden svět 2017
Filmová tvorba dět í a mládeže
Výtvarné projekty pro děti a mládež
Mládež a méd ia
Přeshran iční spolupráce mládeže
NZDM Bouda - základní sociální
služby
Streetwork pro města Č . K. a Kaplici
Terénní proqram Viktorie
Letní tábor Prázdn iny v pohybu 2017

Zdroj
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace

Částka
MČK

38 000,00
1O 000,00
24 000,00
30 000 ,00
22 000,00
24 000 ,00
17 000,00
39 000 ,00

Kč

63
65
56
17

000,00
000,00
000 ,00
000,00

Kč

405 000,00

Kč

MČK

MČK
MČK
MČK
MČK
MČK
MČK
MČK
MČK
MČK
MČK

Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč

Kč
Kč

Tabulka 5
Celkový přehled příjmů (výnosů) v roce 2017 dle jednotlivých finančních zdrojů
Zdroj
MŠMT ČR
MPSV ČR (prostřednictvím JČK )
Úřad vlády ČR

Celkem
I

MZČR
MKČR

ERASMUS+
Jihočeský kraj - GP mládež, kultura , soc.služby
Město ČK-dotace na provoz
Město ČK-dotace na projekty
Obce reqionu ČK
NŽU
Dary
JČK-IP

Vlastní výkony
Celkem

I

Kč

%
349 000,00
999 142,00
222 000,00
90 000,00
40 000 ,00
432 396 ,80
698 708 ,00
2 619 342 ,51
405 000,00
35 000 ,00
13 000,00
103 159,30
1016193,00
608 075 ,96

Kč

Kč

4,57
13,09
2,91
1, 18
0,52
5,67
9, 16
34,32
5,31
0,46
O,17
1,35
13,32
7,97

7 631 017,57

Kč

100,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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Graf 2
Procentuální podíl jednotlivých finančn ích zdrojů na fi nancování programů a aktivit
v roce 2017

JČK- I P

V lastni výk .
7,97%

MŠMT Č R
4,57%

13, 32%

MPSV Č R
13,09%

Dary
1,35%

Úřad vlády ČR
2,91 %

1,18%
NŽU
0,17%

MKéR
0,52%

Obce regionu ČK
0,46%
Město ČK-dotace na
projekty
5,31 %

ERASMUS+
5,67%
J ihočeský

Město Č K-dot a ce na
provoz
34 ,32%

kraj - samost.
GP (ml. , ku lt., SS)
9,16%

Ekonomické výsledky CPDM, o. p.s. za rok 2017 a stav rezervního fondu
k 31.12.2017
CPDM , o.p .s. český Krumlov vykázalo za rok 201 7 ztrátu h ospodaření ve výši
-212.573 ,74 Kč.
Důvody vykazované ztráty jsou především tyto :
1 . Část ztráty vznikla neočekávanou a nepředpo kl áda nou situaci v případě dotace
MPSV ČR poskytnuté pro rok 2017 ve výš i 1,076.000 Kč prostřednictvím
Jihočeského kraje na podporu sociální služby NZDM Bouda. Jihočeský kraj (odbor
sociálních věcí) vyzval CPDM , o.p.s . dne 17. května 2018 , aby vrátilo část z této
dotace ve výši 76.858 Kč s odůvodněním , že CPDM , o.p.s. nezajistilo dostupnost
ambulantní formy sociální služby NZDM na pobočce NZDM Bouda na sídlišti Mír
v období července a srpna 2017 .
Výzva k vrácení části dotace byla CPDM, o.p.s . sdělena ze strany Jihočeského kraje
po pěti měsících od řádného vyúčtování této dotace (a po devíti měsících od
kontrolního zjištění Jihočeským krajem) a bez jakéhokoliv předchozího avizování
tR ti vratky ze strany Jihočeského kraje. Krajem požadovaná částka byla ze
·~'-~''llsl ~ří~o .DM , o.p.s. vrácena bankovním převodem na ú čet Jihočeského kraje dne
;#" ~ 14.6. 01 e-·
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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 ml ádeži, o.p.s.
CZ-381 01 český Krumlov , T.G . Masaryka 114
Tel.: 380 713 042
E-mail : cpdm@icmck.cz
Web: http://www.cpdm .cz
Ředitel CPDM , o.p.s. Český Krum lov: Mgr. Vlastimil Kopeček
Předsedkyně správní rady : JUDr. Adéla Kamenská
Projektové pracoviště ICM Český Krumlov
CZ-381 01 český Krumlov , Špičák 114
Tel./fax: 380 712 427
E-mail: icm@icmck.cz
Web : http://www.icmck.cpdm .cz
Vedoucí pracoviště : Jan Čermák
Projektové pracoviště Streetwork Český Krumlov
CZ-38 1 01 český Krumlov , Špičák 11 4
Tel./fax: 380 712 427
Streetwork (mobil): 736 634 126
E-mail: kcentrum@icmck.cz
Web: http://www.kcentrum .cpdm .cz
Vedoucí pracov i ště: Mgr. Daniel Jambrikovič
Projektové pracoviště NZDM Bouda Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov , Špičák 114
Te l /fax: 380 712 427
E-mail : bouda@icmck.cz
Web: http://www.bouda .cpdm .cz
Vedoucí pracoviště: Mgr. Jiří Muk
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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2.Zvýšení hrubých mezd šesti zaměstnanců CPDM v sociálních a souvisejících
službách od 1.9. 2017 o celkovou částku za zbývající 4 měsíce roku 2017 ve výši
69.400 Kč a zákonné odvody za stejné období ve výši 23.596 Kč . Zvýšení hrubé
mzdy ředitele od 1.1.2017 o 1.015 Kč měsíčně (celková hrubá mzda vč . odvodů za
rok 2017 zvýšena o 16.322 Kč).
3.Potřebou doplnění příjm ů (výnosů) účetn í ho střediska „Zahraničí" (vysílání české
vzdělávací akce do zahraničí) ve výši

mládeže a pracovníků s mládeží na projekty a
10.873,79 Kč.
4.Nerozpočtované
prostředků z EUR

a neuvažované kurzové ztráty vyplývající z převodů finančních
na Kč u grantu Evropské unie pro projekt INCLUSION MIXER Step 2 2017 ve výši 8.289 ,38 Kč, které jsou neuznatelným i náklady poskytnutého
grantu.
5.Potřeba zajištění části

7.234,57
Na

aktivit spojených s 20 .

výročím

založení CPDM ve výši

Kč

základě

rozhodnutí správní rady CPDM , o.p .s. předloží CPDM, o.p.s.

městu

Český Krumlov žádost o vyrovnání výše uvedené ztráty z prostředků rozpočtu města .

Stav rezervního fondu CPDM, o.p.s .
Stav rezervního fondu ke dni 31. 12. 2017 čin í
výše se od předešlé účetn í závěrky (31.12 .2016)

částku

ve výši 73.525,31

Kč.

Jeho

nezměni l a .

Na přípravě výroč ní zprávy a roční závěrky se podíleli:
Jan Čermák , Jana Svobodová , Jiří Muk, Daniel Jambrikovič , Vlastimil Kopeček ,
Dagmar Pekařová a Irena Škrabalová
Nezávislý aud it roční závěrky a výroční zprávy:
Ing . Petra Petrusová (Petrus a Partner, s.r.o.)

Centrum pro pomoc dětem
a mládeži o.p.s.
T.G.Masaryka 114 381 01

čt11ký Krl>mlGv, 1Co:'2s1saoss

Zpráva nezávislého auditora

Správní

radě společnosti

Centrum pro pomoc

dětem

a mládeži o.p.s.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Centrum pro pomoc dětem a mládeži
o.p.s. („ Společnost" ) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31 .12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017 , a přílohy této účetní závěrky , která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o
Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetn í závěrky .
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti
k 31 .12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017
v souladu s českými účetními předpisy .
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami . Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem
o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se,
že důkazn í informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve

výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s §2 písm . b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetn í závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutární orgán Společnosti .
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi
a posouzen í, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo
zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda
ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu
s příslušnými právním i předpisy . Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních v kontextu
významnosti (materiality), tj . zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé
ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

[1]
Petrus & Partner, sr.o.
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Petrus
& Partner
Na základě provedených postupů , do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy .
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu , ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost

statutárního orgánu

Společnosti

za

účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou .
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její
činnosti, resp . kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost

auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující
náš výrok . Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů
nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím
základě přijmou .
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

•

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou , navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika
a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit
výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku
podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené
chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí,
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol statutárním orgánem.
[2]
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•

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti ,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.

•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní
závěrky .

•

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat
nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně
budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat
nepřetržitě .

•

Vyhodnotit celkovou prezentaci , členění a obsah účetní závěrky , včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému .

Datum: 28 .6.2018

Petrus & Partner, s.r.o.
Novodvorská 1062/12
142 00 Praha 4
oprávnění KA ČR č . 551
auditorská společnost

Ing. Petra Petrusová
oprávnění KA ČR č. 1862
odpovědný auditor

Vy't"IS k.C. 3
.. . Z . 3
..

[3]
Petrus & Partner, s.r.o.
Novodvorská 1062112

e-ma' info@petrus-partner.cz
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„
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Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

Centrum pro pomoc
T.G.Masaryka 114
Český Krumlov 1

ke dni 31.12.2017
(v celých tisících

příslušnému

am

381 01

IČO

Účetní jednotka doručí:

1x

Kč)

dětem

fin. orgánu

25158058

Označení

AKTIVA

číslo
řádku

Stav k prvn ímu dni
účetního období

Stav k posled . dni
účetního období

a

b

c

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 1.

Součet

A.I. až A.IV.

1

A.1.1. až A.1.7.

9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(0 12)

2

Součet

A. I. 2.

Software

(013)

3

A. I. 3.

Ocenitelná práva

(014)

4

A.1.4 .

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

A. I. 5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(0 19)

6

A. I. 6.

Nedokončený

(041)

7

A. I. 7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051 )

8

A. li.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A.11.1. až A.11.10 .

20

A. li. 1.

Pozemky

(031)

10

dlouhodobý nehmotný majetek

A. li. 2.

Umělecká

A. li. 3.

Stavby

A. li. 4.

Hmotné movité

A. li. 5.

Pěstitelské

A. li. 6.

Dospělá zvířata

A. li. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

díla ,

předměty

věci

Součet

a sbírky

a jejich soubory

celky trvalých

porostů

a jejich skupiny

(032)

11

(02 1)

12

(022)

13

(025)

14

(026)

15

(028)

16

A. li. 8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

A. li. 9.

Nedokončený

(042)

18

dlouhodobý hmotný majetek

A. li. 10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A. Ill.

Dlouhodobý

A. Ill. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

finanční

Součet

majetek celkem

(052)

19

A.111.1. až A.111.6.

28

(06 1)

21
22

A. Ill. 2.

Podíly - podstatný vliv

(062)

A. Ill. 3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063) I

23

A.111.4.

Zápůjčky organizačním

(066)

I

24

(067)

I

25

SoučetA . IV.1.ažA.IV. 11 . ~

40

(072) I

29

složkám

zápůjčky

A.111.5.

Ostatní dlouhodobé

A.111.6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným

A. IV. 2.

Oprávky k softwaru

A. IV. 3.

Oprávky k ocenitelným

A. IV. 4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

A. IV. 5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

(08 1)

34

A. IV. 7.

(082) I

35

A. IV. 8.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a
hmotmich movitVch věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(08 5)

36

A. IV. 9.

Oprávky k základn ímu stádu a tažným

A. IV.10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

A. IV. 11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

výzkumu a vývoje

právům

souborům

zvířatům

/

(073)

30

(074)

31

I

(088) ·1: 3~;""'(989)

.~

39 ;;-:l

~\

fil~,0·U ·~

~

~--~~
A)

..

~

„~.

-*
~·

~~

~

2 956

216

216

2 588

2 740

-2 770

-2 956

-183

-216

-2 587

-2 740

1D~E}t r-.. 37
•.

/.-~~~

1~
·~

2 804

26

A.IV.

výsledkům

34

c:s:

~~/
f'artn.e'·
·
~

----

-

čís l o i

AKTIVA

Označení

řádk u
-----------~-

2

B.
8. i.

6 . I. i .

13 . i. 2.
S. I. 3
S. i.

~„

S. I. 5.
S. I. 6.
S. I. 7 .
8. i 8.
8. i. 9.

(í2A.)
A.7 - i - - - - -- - - - + - - - - - ----1
I Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny·
·- + - - - - - - - - - i - - i - - - - -- - - - - <
(132)
~8
I
IZboží na skladě a v prod~jnách
· - - - - ·---- -- --· --·--·---·-------- ---~ ----------+---------!
(139)
49
I
IZboží na cestě
I Poskytnuté zálohy na z~soby - - -- - - - (31•.)
50
I

____________ ,;______,_____-+·----------<

8. íl 6.
B. !\. 7.
B.

Sol.čet B.11.1 až 8.11.19

„. 8.

B. ;; 9
8. li. 10.

8. 11. 1 i .
8. li. 12.

--

Odběratelé

z.

8 . i .5

Smě nky

(313) '

i Pohledávky za eskontova né cenré papíry

- - - - - - - - -----------------

I-

I

Ostatní pohledávky

(3151

1

l\lároky na dota ce a ostatní zúčtován i

Pohledávky z vydaných dluhopisrj
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní

SE s·1átr.1rn r czpoč er'

m sa'T'os:ir

63

-

(358)

55

85

(373)

66

~375 )

67

1 --- - - - - - - - + - - - -----....,
- - „ - - - - - - - - -- ,- - , -

!

i
I

í378) I 68· 1
(388)

69

(391) :

7G

;

T
I
I

!

---·
239
So1Jčet 3. ili .1 až B.11 '.7. i 30 !
571
Krátkodobý finančn í ma,1 ete k ceikem
--------- - -- -- ------· . - - - · - · · - - - - - - - 1 - · _ __._____ __________+-- -- - - ---I
(211)
72
92
81
Peněž ní prostředky v pokla 'l;'lě
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - --„-----+- - - - - - - - - - - - + - - - - - - ---!
I

Ceniny
Peněžní prostředky na účte d1

·--·

_ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,.

{21:3)

73

I

{221) ·

74

I
I

-·------(2 51 ) :
Majetkové cenné papíry k obchodování
- -- - - - - ·- - - - - - - - - - - - - {253) !

S. Ill. 6.

Ostatní cenné papíry

8. !V. 2.

·'..346)

oe-ik_ů_ _ _(3.-46)'_6_4____ _

----

Opravná položka k pohledávKám

Dluhové cenné papíry k obcrodován i

S. IV.

23

I

- - - - - - - -- - - - ------

S. Ill. 5.

S.IV.1.

11

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - ----....,

S. li. 17.

S. Ill. 7.

i

· -- -- - - - - - --------------------~·---,,----- ------ - 1 - - - - - - ----1
(341)
59
---------- -----„-----------------+-------·----+--- - - - - - - - !
J Ostatní přímé daně
(342)
60 -+--·--------+----- - - - - !
(343)
61 I
; Daň z přidané hodnoty
----(345)
62 I
J Ostatní daně a poplatky
- - - - - - - - - + - - - - -----1
---------·-·----------

S. li 16.

B.111. 4.

56

Daň z příjmů

Pohledávky z pevných termínových opera.ci a op::

B.111. 3.

54

·-------·
í -----'.336) ~-!-Pohl. za institucemi soc. zaoezpeče r · a veře_in-o-~dr~~:-p~jiŠtěn
éh

S. li. 15.

8 .11 1. 2.

450
24

. Pohledávky za zaměstna nc'

Pohledávky za společní~ sdruženýni ve spolei.Sn ost•

B. 111.

I

------ -- ----·- __„„ ___________(33s)-·-57i--- - - - - · - - + - - ------1

Nároky na dotace a ost. zúct. s rozp. c·gá n ů ijze

S. lil·: .

319

(314)
55
308
318
I Poskytnuté provozní zálohy
- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - - + - - - -- - - - - 1

B. li. 14.

Bil. 19.

71

á11)Ts2 ____

-- -·- - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - i - - i - - - - - - - - - - <
(312) : 53

k inkasu

B. li. 13.

8. 11 '18.

---·-..,-------~

, Výrobky

Pohledávky celkem

S. ll.4.

Stav k posled. dni
úče tního období

.J
2
c I
------IKrátkodobý majetek celkem
.L_a_:!:_B_._lil_
'. ___4_1 _J_________
1 _3_0_2_-+-_____1_0_1_3_-I
------ ------- ---·----- - - - - · -·- So~~-e__t _B__
Scučet 8.i.1 . až 8.l.9.
51
4
4
Zásoby celkem
·--------·-- ---- -- -----------·--------r·- - - · - - · - - - + - - - ------1
('>12)
-'-2 I
4
4
Materiál na skladě
-·---·------·------ -·--- -------·- -+~ --- - ---·-----+---------!
{';H')
43 ,
I Materiál na cestě
·---------------------·--<121). 44 I
Nedokončená výroba
- · - - - - - ----·-·------f122)-·;----;;;· I
Polotovary vlastn í výroby
'
'"' '
· - - - - - - - - - - -------·-·----(123)"6!

8. P. 1.

S . li. 3.

Stav k prvnímu dni
účetn í ho období

!

B. li.
5. 11.

i

75
76

490

147

í

-------+---- -----+---------....,
(256)

n

i

----- - - - - ----(-26-.1-)...,.....-7-s-+-!- - - - - - - + -- - - - ----1
- -------·, Peníze na cestě
· - -- --------·
320
Součet 3 1V.1. až 8. iV.2.
84
408
Jiná aktiva celkem
- - - - - ---------------(·3-81)-81_1__ .
25
33
Náklady príštích obdooí
295
(385)
82
375
Příjmy příštích období
---1 013
1 336
Souče~ A. ~ž B.
85
Aktiva celkem

Označení

číslo

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění

A. I. 1.

Vlastni jmění

Součet
Součet

celkem

A. I. 2.

Fondy

A. I. 3.

Oceňovací

A. li .

Výsledek

A. li. 1.

přeceněni finančního

řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

c

3

4

A.I. až A.li.

86

496

A.1.1 . až A.1.3.

90

496

443

(901 )

87

422

369

(911 )

88

74

74

závazků

(921 )

89

A.11. 1. až A.11.3.

94

Účet výsledku hospodařeni

(963)

91

A. li . 2.

Výsledek hospodařeni ve schvalovacím řízeni

(931 )

A. li. 3.

Nerozdělený

(932)

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. I. 1.

Rezervy

B. 11.

Dlouhodobé závazky celkem

rozdíly z

hospodařeni

majetku a

Součet

celkem

zisk , neuhrazená ztráta minulých let
Součet

Součet

Dlouhodobé

B. 11. 2.

Vydané dluhopisy

B. 11. 3.
B. li. 4.
B. 11. 5.

Dlouhodobé

95

Hodnota B.1.1 .

97

783

129

597

512

17

23

42

(941)

96

B.11.1. až B.11.7.

105

(951 )

98
99

Závazky z pronájmu

(954)

100

Přijaté

dlouhodobé zálohy

(955)

101

směnky

(958)

102

účty

úhradě

B.11. 6.

Dohadné

B. 11. 7.

Ostatní dlouhodobé závazky

B. 111.

Krátkodobé závazky celkem

pasivní

(389)
(959)
Součet

X

840

(953)

k

-213

93

B.I. až B.IV.

úvěry

B. 11.1.

-213
X

92
I

230

103
I

B.111 .1. až B.111.23.

104

B. Ill. 1.

Dodavatelé

(321 )

106

B. 111. 2.

Směnky

(322)

107

B. 111. 3.

Přijaté

(324)

108

32

B. 111. 4.

Ostatní závazky

(325)

109

20

9

B.111. 5.

Zaměstnanci

(331 ) I 110

192

208

110

112

27

24

156

83

43

11

k úhradě

zálohy

B. 111. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

B.111. 7.

Závazky k institucím soc.

B. 111. 8.

Daň

z

zabezpečeni

(333)
a

veřejného

zdrav.

pojištěni

(341 )

příjmů
přímé daně

I

(336)

111
112

I

113

(342)

114

hodnoty

(343)

115

a poplatky

(345)

B.111. 9.

Ostatní

B. 111. 10.

Daň

B. Ill. 11.

Ostatní

B.111. 12.

Závazky ve vztahu k státnímu

B. 111. 13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ . samospr. celků

(348) I 118

B. Ill . 14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

B. Ill. 15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

(368)

120

B.111. 16.

Závazky z pevných termínových operaci a opci

(373)

121

B. 111. 17.

Jiné závazky

(379)

122

B. Ill. 18.

Krátkodobé

B. Ill. 19.

Eskontní

B. 111. 20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

(241 )

125

B. Ill. 21 .

Vlastni dluhopisy

(255)

126

B. 111. 22.

Dohadné

pasivní

(389)

127

B. 111. 23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

128

z

přidané
daně

rozpočtu

úvěry

úvěry

účty

(346l

I
I

I

116
117

119

(231 )

123

(232)

124

-----Označení

PASIVA

a

j

' čísl o

I

Součet

B.IV.1. až B.IV.2.

:

řádk u

St8v k p rvn ímu dni
ú četn í ho období
-

Stav k posled. dni
účetního období

c

3

4

1~„

243

271

243

251

B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV.1 .

Výdaje

období

(383)

130

B. IV. 2.

Výnosy příštích období

(384)

131

A. až B.

134

příštích

Součet

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

"'

20
I
I

1 336

1 013

znam statutárního crgánu účetní jednotky
ový vzoí fyzické osoby, kt~á je účetní jednotkou

26.06.2018

Gentrum pro pomoc dětem
a mládeži o.p.s.
TG.Masaryka 114, 381 01

Český Krumlov, IČO: 25158058
f-~~~~~~~~~~~~~~~- ,--~~~~-

Právní forma účetní jednotky

i Předmět podn•kání

i

regulace činností souvisej ícicn s
poskyiováním zdravotní péče, vzděláváním,
kuiturou a sociální péčí , kromě sociálního
zabezpečeni

Pozri.:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících

Kč)

Centrum pro pomoc
TG.Masaryka 114
Český Krumlov 1
381 01

IČO

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušném u finančnímu
orgánu

25158058
-

-

I

A.

Náklady

A.I.

Spotřebované

am

Činnosti
Číslo

TEXT

Označení

dětem

řádku

Hlavn í

Hospodářská

Celkem

5

6

7

1
Součet

nákupy a nakupované služby

A.1.1. až A.1.6.

2

2 599

59

2 658

3

1 088

3

1 091

A. I. 1.

Spotřeba

A. I. 2.

Prodané zboží

4

A. I. 3.

Opravy a udržováni

5

40

40

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

112

11 2

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

A. I. 6.

Ostatní služby

materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

I

9

7

I

8

I

A.li.

9

Změny

stavu zásob vlastni činnosti a aktivace
stavu zásob vlastni

Součet

A. li. 7.

Změna

A. li. 8.

Aktivace materiálu, zboží a vn itroorganizačn ích služeb

A. li. 9.

Aktivace dlouhodobého majetku

A.11.7 . až A.11.9.

1 359

47

1 406

9

činnosti

10
11
12

I

A.Ill.

Osobní náklady

13

5 006

5 006

A. Ill. 10.

Mzdové náklady

14

3 806

3 806

A. Ill. 11 .

Zákonné sociální poj ištěni

15

1 129

1 129

A. Ill. 12.

Ostatní sociální

A. Ill. 13.

Zákonné sociální náklady

17

71

71

A. Ill. 14.

Ostatní sociáln í náklady

18

A.IV.

Daně

a poplatky

19

36

36

A. IV. 15.

Daně

a poplatky

20

36

36

A.V.

Ostatní náklady

21

86

86

A. V.16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

1

1

A. V.17 .

Odpis nedoby1né pohledávky

23

A. V.18.

Nákladové úroky

24

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

13

13

3

3

69

A.

v. 20.
v. 21 .

Součet

A.111.10 . až A.111.14.

pojištění

16

Hodnota A.IV.15.

Součet

A.V.1 6. až A.V.22.
I

Dary

26

Manka a škody

27

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

69

A.VI.

29

33

A. VI. 23.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a
ooužiti rezerv a ooravnvch ooložek
Odpisy dlouhodobého majetku

30

33

A. VI. 24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

A. VI. 25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

A.

A. Vl.26.

Prodaný materiál

A. VI. 27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VII.

Poskytnuté

A. VII. 28.

Součet

příspěvky

Posky1nuté členské příspěvky a p říspěvky zúčtované
mezi oraanizačnimi složkami

A.Vl.23. až A.Vl.27.

I

-

'''34 .,

f-/~;1,.~ta A.Vll.28.

35 (.
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A . VIII.

I Da ň z příjm ů

A. VIII. 29.
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I
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B.

' Provozní dotace

B.!.1 .

I
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B. li. 4.
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--
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B. Ill.

I

Tržby za vlastn í výkony ~ za zboží

B.IV.

1

Ostatní výnosy

B. IV.6.

I

I

B. IV.8.

Kursové zisky
Zúčtování fondů

B. IV.9
B. IV.
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D.
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Tržby z prodeje cenných papírú a podí;ů
Tržby z prodeje materiálu

1

1

B. V 11.

I

I

1

1
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Platby za odepsané pohledávky
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B. IV. 7
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B. IV.5.

I

---So~~!B---;12~~~4 4~-1-- 140 i - - - - - - + - - - -- 14_0--I

Přij até příspěvky

I

38

42

Provozní dotace

B.11.

B. li . 3.

---------~OU~~' ·:_.i._a7=_A_.v_1_1~~

271

------- ------------------------ --~----------,-------+l------1
'fod;iotaB.1.1.
41 I
--·------------------------- -------~-------+------~

>-------·

B. f.

I
č sio
Hl< .
:
i Hospodářská
řadkL. 1
~~_vr_11__1
- - - - - - + -Celkem
- -- - - J
!
6
7
I
s
I

__J___ _ _ _

Podpisový · znam statutárn ího crg~~~ p~y,
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26.06.2018

v

de tem

a m a ez1 o.p.s.

Právní forma účetní jednotky

1 Předmět

L
podn ikáni

regulace č!nnost! souvise1i:ich s posk.ytová'1im zdravotrii
péča, vzdělévénim k111turcu a sociální péčí, k·omě scciálniho
z a t>ezpečen:

I

------'

_ TG.Masaryka 114, 381 01
Ceský Krumlov, IČO: 25 158058

Pozn.:

Příloha

k

účetnf závěrce

Sestavena dle § 30 vyh lášky

č.

za rok 2017
504/2002 Sb.

Název a sídlo společnosti : Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. český
Krumlov, Špit~ák - T.G. Masaryka 114
a) Právní forma :
Založení

obecně prospěšná společnost

společnosti

: 28.1.1997

Druh obecně prospěšných služeb:
-Pořádání školení,kurzů ,přednášek,se min ářů a besed
a obdobných výchovných a vzdělávacích akcí
-Poskytování stipend ií a půj ček žákům a studentům

-Primární prevence v sociální oblasti, zejména prevence krim inality a
drogových závislostí
-Zřizování a provozování soukromých škol, školských
zařízení a dalších výchovně vzdělávacích zařízení
-Pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování služeb
-Poradenská a školící činnost v oblasti školství a výchovy mládeže

Správní rada společn9sti
V roce 2017 nedošlo v sestavě správn í rady k žádnýn1 personálním změnám .
Složení správní rady by!o 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, IVlgr. Zdeňka Kráková, členka
správní rady, Františka Kuncová, členka správní rady, Jana Ihnatoliová, členka
správní rady, Mgr. Petr Šulista, člen správn í rady.

Dozorčí

rada

společnos ti

Složení dozorčí rady CPDM, o.p .s. Český Krumlov bylo v roce 2017 následující:
Ing. Romana Šolcová, předsedkyně dozOťčí rady, Mgr Jaroslava Lóblová, členka
rady, Mgr. Jan Tůma , clen dozorčí rady.

dozorčí

Ředitel CPDM, o.p.s. - statutární orgán: Mgr. Vlastimil Kopeček

b) Vklady do vlastního jměnc
nevztahuje se
Vlastní zdroje:
- Vlastní jmění
- Rezervní fond

443.122 Kč, z toho:
369.596,69 Kč
73.525,31 Kč

)

l

,-.
J

c) Účetní období 1.1.2017- 31.12.2017 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 souvisej ících právních předpisech.
d) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
- pohledávky: 3.300,- Kč evidovány na účtu 315000
- závazky:
4.574.-· Kč evidovány na účtu 321000

e) Informace o

účetních

Způsob ocenění

Majetek

metodách, obecných

účetních

zásadách

:
; Dlouhodobý majetek a drobný dlouhodobý majetek je oceněn
pořizovacími cenami , drobný dlouhodobý je veden v operativní
evidenci

O zásobách je účtováno způsobem B i A
Bez vedení skladové evidence přímo do spotřeby se účtují kancelářské potřeby,
hygienické a čist í cí 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
nevztahuje se

hodnotě

h)

Počet

hodnotě druhů

a jmenovité
nevztahuje se

akcií

akcií

i) Majetkové cenné papíry
nevztahuje se
j) Dlužné částky
nevztahuje se
k)

Finanční

závazky

finanční závazky
společnost nemá

veškeré

jsou uvedeny v Rozvaze, žádné další závazky

I) Výsledek hospodaření
za rok 2017 činil -212.573,74

Kč

m) Průměrný počet zaměstnanců :
Počet zaměstnanců HPP 13, DoPČ 1, OPP 59
( přepočtených 1O)
mzdové náklady:
3 805.905,Zákonné sociální pojištění: 1 129.267,0statní sociální náklady
71.000,5 006.172 ,Osobní náklady celkem
23

toho

řídících

536.785.182.512,9.069,728.366,-

1

n) Členové správní a dozorčí rady
nemají odměnu ani funkč ní požitky
o) Účetní jednotka za vykazované účetní období neuzavřela obchodní nebo jiné
smlouvy s členy statutárního orgánu ani .iejich rodin nými příslušníky
p) Výše záloh a úvěrů
nevztahuje se

č lenům

uvedeným v

bodě

n}

q) Rozsah , ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovliv něn způsoby
oceňování - nevztahuje se
r) Způsob zj i štěn í základu daně z příjmů
Vychází se ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z

s) Rozdíl mezi daňovou povinností na
nevztahuje se

běžné

příj mů ,

v platném

nebo min ulé období

t) Významné položky Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát
Položkový rozbor jednotlivých středisek a položek účetní závěrky viz
Strukturova ný přehled ná kladů a výnosů CPDM , o.p.s. v roce 2017 .
u)

Přehled

v)

Přehled

znění.

Příloha

1-

o darech
- dary převáděné z minulých let:
53 .159,30 Kč
- dary získané v roce 2017:
50.000,00 Kč
- dary spotřebované v roce 2017: 103.159,30 Kč
- dary převáděné do dalšího roku:
O Kč

o veřejných sbírkách
nevztahuje se

w) Způsob vypořádání výs ledku hospodaření z předcházejících účetních
období
Část nedočerpané dotace ve výši 156.342,51 Kč byla převedena na účet Města
Český Krum lov 26 .9.2017.

Datum:

26.6.2018

Zpracovala: Mgr. Irena Škrabalová
Ředitel společnosti Mgr. Vlastimil Kopeče k
Centrum pro pomoc dětem
a mládeži o.p.s .
• TG.Masaryka 114 381 01
Ceský Krumlov. 1čo:'2s1saosa

Příloha

1

Strukturovaný
NÁKLADY: Centrum
S potřeb .

nák.

Služby
Oso bnínákl.
Od pisy
Da n ě a popl.
Ostatní nákl.
Poskyt. přísp.
CE LKEM
VÝNOSY:

ICM

Streetwork

přehled nákladů
Viktorie

výnosů

Bouda

CPDM, o.p.s. v roce 2017
Rádio ICM

200 814,36 Kč 26 749,54Kč 343 639, 50Kč 41 269,33Kč 221 067,20Kč 39 046 , 37Kč
270 021 ,79 Kč l 04 929,67Kč 152 516, 77Kč 33 602,29Kč 507 810,06Kč 101 523 , 00Kč
790 549,77 Kč 646 476,28Kč l 108 747 , 00Kč 144 575 , 00Kč l 841 769, 50Kč 130 466 , 00Kč
O , OOKč
l 808,00 Kč
O,OOKč
33 316 , 00Kč
O , OOKč
O,OOKč
O, OOKč
12 854 , 00Kč 11 616,00Kč
5 964,00 Kč
O,OOKč
4 980 , 00Kč
0, 16Kč
9 267, 09Kč
O, OOKč
61 542,32 Kč
340,00Kč
9 919,22Kč
3 200,00 Kč
2 500,00Kč
O, OOKč
O,OOKč
O,OOKč
9 650 , 00Kč
l 333 900,24 Kč 780 995,49Kč l 662 768 ,49Kč 219 446, 78Kč 2 592 767, 85Kč 282 651 ,3 7Kč
Centrum

ICM

Streetwork

Viktorie

Bouda

28 070,00 Kč
O , OOKč
203
355,00Kč
O , OOKč
O,OOKč
1 001 ,14 Kč
O,OOKč
O , OOKč
O, OOKč
45
Př ijaté přísp .
53 159,30 Kč
O,OOKč
O , OOKč
O, OOKč
Tržby-prod .m
3 137,00 Kč
O,OOKč
O,OOKč
Provozní dot. l 035 959,06 Kč 780 640 ,49Kč 1 662 768 ,49Kč 219 446, 78Kč 2 343
CE LKEM
1 121 326,50Kč 780 995,49Kč 1 662 768 ,49Kč 219 446 , 78Kč 2 592
O , OOKč
ll os p. výsl.
-212 573 , 74Kč
O, OOKč
O , OOKč
M Č K-prov.do
973 959, 06Kč 527 440,49Kč
161 522 ,27Kč 46 500 , 00Kč 679
M Č K-dot. proj
o 48 000,00Kč 65 000 , 00Kč 56 000 , 00Kč 163
Tržby-v!. výk
Ost. výnosy

a

Rádio lCM

(ven) Ost. projekty Správa areálu

CELKEM

4 630, 54Kč 220 488 ,05Kč 4 36l,50Kč
53 895 ,45Kč 288 684, 03Kč 45 789,00Kč
3 200,00Kč 340 388 ,45Kč
O , OOKč

l l 02 066,39Kč
1 558 772,06Kč
5 006 I 72 ,00Kč
35 124,00Kč
35 724,00Kč
85 054,06Kč
20 678,80Kč
7 843 591,31Kč

Zahraničí

O,OOKč

O, OOKč

O,OOKč

310,00Kč

O,OOKč

O , OOKč

l 363 ,00Kč
2 622 , 27Kč
5 328 , 80Kč
O,OOKč
68 727, 79Kč 852 l 82 , 80Kč 50
Zahraničí

O,OOKč
O,OOKč
150, 50Kč

805 ,00Kč

3 000,00Kč

600,00Kč

O,OOKč

3 , 57Kč

O, OOKč

0,26Kč

O,OOKč

O,OOKč

48

253 ,99Kč

296

400, 00Kč

9 600,00Kč

20 000,00Kč

O ,OOKč

O,OOKč

O ,OOKč

O , OOKč

O , OOKč

O ,OOKč

109,2 8Kč

767, 85Kč

268 251 ,3 7Kč
282 651 , 37Kč

O,OOKč

O,OOKč

698 , 28Kč

114 Ol2,37Kč
56 000 , 00Kč

850,00Kč

000 , 00Kč

11

10 873 , 54Kč 535 582, 80Kč 50
68 727,79Kč 852 l 82,80Kč 50
O, OOKč

10

CELKEM

(ven) Ost. projekty Správa areálu

873 , 54Kč

O ,OOKč

O , OOKč

55 186,00 Kč 50
17 000 , 00Kč

l50 , 50Kč

l50, 50Kč
O , OOKč
150 , 50Kč

O,OOKč

580 083,99Kč
I 004,97Kč
140 009,30Kč
3 137 ,00Kč
6 906 782 , 31Kč
7 631 017,57Kč
-212 573,74Kč
2 619 342,SlKč
405 000,00 Kč
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