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Českokrumlovské CPDM představí svoji činnost na
retrospektivní výstavě v sídle Jihočeského kraje
Tisková zpráva CPDM ze dne 30. ledna 2020
Autor: Mgr. Vlastimil Kopeček

Českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM), které bylo
založeno na počátku roku 1997 městem Český Krumlov, vstupuje letos do 23. roku
své existence.
A tak také při této příležitosti dostalo CPDM ze strany Krajského úřadu Jihočeského
kraje mimořádnou možnost představit veřejnosti svoji činnosti formou retrospektivní
výstavy, která bude v prostorách hlavní budovy Jihočeského kraje (u Zimního
stadiónu 1952/2) ke zhlédnutí od středy 5. do čtvrtka 27. února 2020.
Připravovanou výstavou chce CPDM veřejnost seznámit s vývojem a obsahem
činnosti svých pracovišť a nejvýznamnějších projektů a také s úspěchy, kterých
dosáhlo.
Na druhé straně však chceme, aby výstava nebyla jenom faktografická
a popisná a tak se její návštěvníci budou moci zastavit například u velkoplošných
fotografií, nebo u plakátů, které nejenom dokumentují vybrané projekty, ale jsou také
artefakty svého druhu. Názorné a čitelné mohou být pro návštěvníka také
samostatné „bannerové“ expozice, které dokumentují především vybrané
mezinárodní projekty mládeže.
Na reakce prvních návštěvníků se budeme těšit již při veřejné vernisáži výstavy,
která se uskuteční v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje (foyer 3.
nadzemního podlaží) ve středu 5. února 2020 od 15.00 hodin.
Realizaci výstavy je podpořena Jihočeským krajem a městem Český Krumlov.

Krátce k činnosti CPDM
Obsah a rozsah činnosti CPDM je poměrně široký a odvíjí se od hlavních důvodů,
které město Český Krumlov vedly k založení této obecně prospěšné společnosti, jež
dostala do vínku především starostlivost a péči o děti a mládež z města v jejich
„mimoškolním“ čas.
CPDM se tak od svých počátků zabývá zřizováním nových a rozšiřováním
stávajících aktivit, programů a služeb ve prospěch dětí a mládeže a jejich
rozvoje, kterých se dětem v Krumlově nedostává, a jsou založené především na
principu „trvalé udržitelnosti“.
Dalším úkolem přímo souvisejícím s obsahem činnosti CPDM je zajišťování
finančních prostředků pro realizaci dlouhodobých i dílčích aktivit z externích
finančních zdrojů tak, aby rozšiřování programových činností a služeb nemělo
extrémní nároky na finanční prostředky z rozpočtu města Český Krumlov.
Důležitým „pilířem“, na kterém je postavena práce CPDM, je uplatňování principu
demokratického a svobodného zapojování cílových skupin do rozhodování
o programových činnostech a způsobech jejich realizace a zapojování co
největšího počtu občanů města (externích spolupracovníků, dobrovolníků..)
do jednotlivých činností s dětmi a mládeží a podílet se tak na rozvoji občanské
společnosti.
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CPDM, o.p.s. Český Krumlov je zakládajícím členem
Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice
a
Asociace nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji

