CPDM, o.p.s.

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov T.G.Masaryka 114 Tel. / fax 380 712 427
E-mail:cpdm@icmck.cz www.cpdm.cz

Přeshraniční spolupráce mládeže 2018
Mezinárodní projekt CPDM o.p.s.
Datum projektu: od 27.8. (pondělí) 2018 do 2.9.2018 (neděle) celkem 7 dní
Hlavní organizátor: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (T. G. Masaryka 114,
Č. Krumlov) www.cpdm.cz
Záměry a cíle projektu:
Prostřednictvím hlavních projektových aktivit hodláme otevřít interkulturní dialog mezi
jednotlivými zúčastněnými zeměmi. Plánujeme tak poskytnout možnost vzájemného poznání
typických národních znaků, vlastností, zvyků a zároveň nacházet společné evropské
vlastnosti a hodnoty, které spojují jednotlivé zúčastněné země. Témata hlavních aktivit
projektu (media + tvořivé aktivity) budou vycházet z výše zmíněného myšlenkového základu.
Prostřednictvím cílených aktivit si účastníci (především ve formě týmů národnostně
„namixovaných“) budou moci vyzkoušet práci s filmem, rádiem, fotografií, a s tvorbou
řemeslných a uměleckých děl. Zároveň bychom účastníkům projektu, v rámci doprovodných
(uvolňovacích) programů, chtěli nabídnout a poskytnout zážitky z her a exkursních
programů, které budou, pomocí aktivních forem neformálního a interaktivního vzdělávání,
zpřístupňovat jednotlivá média a kreativní aktivity. Součástí programu bude i splutí části řeky
Vltavy na raftech. V roce 2018 se jedná o sedmý ročník realizace tohoto programu.

Organizační informace
Hlavní místa realizace projektu
Český Krumlov, turistická základna DDM, Zátoň 11, Větřní
Účastnické skupiny: 4 skupiny 5-ti mladých lidí ve věku od 14-ti do 18-ti let ze Slovenska
(Prievidza), České Republiky (Č. Krumlov) a Slovinska (Slovenj Gradec) a Rakouska (Steyr)
Celkem se projektu zúčastní 20 mladých lidí.
Komunikační jazyk – angličtina

Finance
-

Pojištění - hradí si jej každý účastník před projektem (doporučujeme sjednat si
úrazové pojištění + pojištění odpovědnosti).
Doprava - bohužel nejsme schopni účastníkům proplatit cestovní náklady na a
z projektu.
Ubytování, strava, aktivity ad. jsou plně hrazeny pořadatelskou stranou.

-

Účastnický poplatek na 1 účastníka projektu je stanoven na 1.500,-Kč. Můžete jej
uhradit na místě nebo prostřednictvím bankovního převodu na náš účet:
218137931/0300.

Ubytování ad.
Aktivity projektu budou většinou probíhat ve městě Český Krumlov. Samotná základna
projektu (ubytování) se nalézá cca 12 km od Českého Krumlova v obci Zátoň. Adresa
základny: turistická základna DDM, Zátoň 11, Větřní. Spací pytle nejsou vyžadovány. Sraz
s účastníky projektu bude 27.8.2018 na adrese T.G. Masaryka 114, Český Krumlov (v MZDM
Bouda). Následně budou účastníci převezeni organizátorem projektu na turistickou základnu
v Zátoni. Konkrétní čas srazu ještě upřesníme.

Formulář přihlášky
Je ke stažení na webové stránce organizátora projektu:
http://www.cpdm.cz/index.php?page=page&kid=328

Co s sebou
Osobní věci - zde přikládáme seznam věcí pro snazší balení zavazadel ☺
- platný občanský průkaz / cestovní pas
- kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny
- nějaké hlavní zavazadlo na veškeré věci (batoh, kufr nebo něco podobného)
- menší batůžek (na osobní věci v průběhu programu projektu)
- osobní léky (v případě, že je pravidelně užíváte s přiloženým popisem dávkování či
jinými dalšími upozorněními)
- tenisky, kecky apod. (na sport)
- Formulář Závazné přihlášky + účastnický poplatek - pokud jste jej neodevzdali před
zahájením
- nějakou pevnější obuv na turistiku (např. pohorky)
- starší tenisky, které lze namočit do vody nebo boty do vody (pro vodácké sportování)
- dlouhé kalhoty
- krátké kalhoty
- trička (dlouhý i krátký rukáv)
- ponožky (dostatečné množství)
- spodní prádlo (dostatečné množství)
- svetr
- košile (dle uvážení)
- teplejší bunda
- šusťáková či tepláková souprava
- pláštěnka, deštník (nebo tak něco)
- noční prádlo
- šátek
- brýle proti slunci
- baterka + náhradní baterie
- věci na koupání (plavky)
- hygienické potřeby (kartáček na zuby, mýdlo, šampón, hřeben, ručník 2x, ...)
- kapesné (dle Vašeho uvážení a uvážení rodičů)

Fotografie z předešlých ročníků
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Realizátorem a garantem projektu je:
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, T.G.Masaryka 114 Tel. / fax 380 712 427
E-mail: cpdm@cpdm.cz , www.cpdm.cz
Mgr. Jiří Muk: koordinátor projektu
tel. +420 734 443 923; Email: jiri.muk@seznam.cz; muk@cpdm.cz,
Mgr. Vlastimil Kopeček: ředitel CPDM ČK
tel. +420 603 532 990; Email: cpdm@cpdm.cz
Projekt se uskutečňuje za podpory Jihočeského kraje, města Český Krumlov a MŠMT
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