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Slovo předsedy
Aleše

Sedláčka
Úvodní text do výroční zprávy píši 
v době, kdy se pomalu začínají uvolňovat 
restrikce spojené s nákazou COVID-19. 

S pýchou a potěšením jsem sledoval 
aktivity našich spolků, které se oka-
mžitě zapojily do všeobecné pomoci. 
Šili a distribuovali jsme roušky, míchali 
dezinfekci, zajišťovali seniorům potra-
viny nebo léky, donášeli hotová jídla, 
organizovali logistiku a call-centra pro 
přijímání poptávek pomoci. 

U nás na obci jsme zorganizovali 
skupinu dobrovolníků a nabídli služby 
seniorům i ostatním potřebným. Sehna-
li jsme dezinfekci a otevřeli obří výčep. 
Nedostatek lahví jsme vyřešili sbírkou 
použitých PETek. Komunikovali jsme 
tak, jak to děláme v našich spolcích, 
když potřebujeme silnou podporu členů 
a jsme závislí na jejich dobrovolnické 
práci. Byla to doba, kdy bylo úplně 
jedno, kdo co vystudoval, ale počítalo 
se, co kdo umí nebo co je ochotný se 
naučit a udělat pro druhé. 

Opět jsem si uvědomil, že činnost 
v našich organizacích vede v první řadě 
k umění žít s ostatními, být k něčemu 

a když je potřeba, tak zabrat. Zkrátka, 
asi jako když organizujeme každý rok 
tábor nebo třeba nějakou velkou spole-
čenskou nebo vzdělávací akci. 

Česká rada dětí a mládeže se i v roce 
2019 snažila být k něčemu a občas nám 
to dalo zabrat. Díky všem našim členům 
za podporu a za to, že i v roce 2019 
jsme táhli za jeden provaz!

Aleš Sedláček
předseda ČRDM

Koronakrize –
jeden velký tábor
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Je toho tolik, co se
podařilo a já jsem
na to náležitě pyšný. 



 

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)
zastřešuje organizace 
pracující s dětmi a mládeží 
a v České republice plní roli národní rady.

V roce 2019 ČRDM sdružovala 98 členských organizací, včetně devíti krajských rad mládeže. Mezi 
členy ČRDM patří organizace tábornického či turistického, kulturního, technického či křesťanského 
zaměření. Některé organizace jsou zaměřeny ekologicky, jiné se soustřeďují na práci s menšinami 
či na prevenci sociálně patologických jevů.

Mezi členy ČRDM patří organizace velké i docela malé, s celostátní či regionální působností. Jsme pře-
svědčeni, že co do velikosti, působnosti i zaměření, všechny mají v ČRDM přiměřené místo. 
V roce 2019 do ČRDM vstoupila organizace CoderDojo Česká republika z. s. Během roku ukončila 
členství v ČRDM organizace Česká středoškolská unie, z. s., v závěru roku pak Česká asociace studentů 
psychologie, z.s.

ČRDM
Název: Česká rada dětí a mládeže
Adresa: Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1
Telefon: 211 222 860
E‐mail: sekretariat@crdm.cz
Česká rada dětí a mládeže je zapsána ve spolkovém rejstříku,
vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu L, vložce číslo 9136.
IČO: 68379439
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Praha 1, 
Senovážné nám. 24, č. účtu 133 070 299/2010

Kdo a proč 
tvoří

ČRDM
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NÁZEV  IČ ČLENŮ
CELKEM

ČLENŮ
DO 26 LET

AFS Mezikulturní programy, o.p.s. 65398939 0 0

AIESEC Česká republika 61379166 400 400

Aliquantulum z. s. 27053784 73 63

Altus, z.s. 70151229 10 0

Asociace debatních klubů, z.s. 69058041 180 167

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. 67775861 6842 5460

Asociace malých debrujárů České republiky, spolek 46271066 1426 1318

Asociace pro mezinárodní otázky, z.s. 65999533 121 23

Asociace turistických oddílů mládeže ČR 44223846 9649 7891

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky 41695402 4625 691

AZIMUT 70516375 26 14

BLESK 26524716 106 101

Boii, z.s. 26604477 31 8

CoderDojo Česká republika, z. s. – členem od 14. 11. 2019 7919611 180 157

Česká asociace studentů psychologie, z.s. 26530694 120 120

Česká astronomická společnost 444537 582 26

Česká debatní společnost, z. s. 26656817 99 91

Česká středoškolská unie, z. s. – členství ukončeno k 11. 5. 2019 1494813 273 273

Česká tábornická unie, z.s. 418056 6371 5120

 Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě 15546764 99 92

 Český svaz chovatelů 443204 2771 2416

V roce 2019
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Členské
organizace

ČRDM



NÁZEV  IČ ČLENŮ
CELKEM

ČLENŮ
DO 26 LET

Český svaz ochránců přírody 103764 2388 2307

Dorostová unie, z.s. 70148031 701 558

Dubíčko, z.s. 26984563 20 11

Duha 409901 3343 2545

Erasmus Student Network Česká republika, z. s. 22670874 820 700

EXPEDICE NATURA 408310 330 288

Folklórní soubor Kvítek Hradec Králové, z.s. 42193745 55 46

Gaudolino, z. s. 26659352 24 4

Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej 14613921 290 243

Hnutí Brontosaurus 408328 1169 796

HNUTÍ GO!, z.s. 66932254 3 0

Hnutí Žebřík z. s. 26580217 48 42

HVĚZDÁRNA a RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY o.p.s. 26361850 0 0

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. 18629008 44 0

Instruktoři Brno, z. s. 22879056 95 60

Jockey Club Malý Pěčín 26609878 48 42

Junák – český skaut, z. s. 409430 60520 47920

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s. 45771529 41 24

Klub mladých Filadelfia, z.s. 69206341 239 205

KLUB PATHFINDER z.s. 62939211 2531 1847

Klub přátel umění v České republice, z. s. 48512834 32 5

V roce 2019
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Členské
organizace

ČRDM



NÁZEV  IČ ČLENŮ
CELKEM

ČLENŮ
DO 26 LET

Kolpingovo dílo České republiky, z.s. 43379729 801 267

Kondor Konfederace nezávislých – dětská organizace, z. s. 674648 794 639

Letní dům, z.ú. 65998201 0 0

Liga lesní moudrosti, z.s. 536474 1476 990

Lípa 2, spolek 70897891 59 20

Mladí konzervativci, z. s. 44964633 717 328

Mladí občané, z.s. 3285791 64 54

Mladí ochránci přírody, z. s. 22875352 1773 1673

Mladí sociální demokraté, z.s. 563455 412 167

MOMA Morašice, z.s. 5110271 292 105

Moravská hasičská jednota 49459317 4941 741

Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC 26659034 255 217

Občanské sdružení Nedánov, z.s. 65765486 30 3

OS Rokršti z.s. 26618231 50 33

Pionýr, z. s. 499161 14387 10936

Prázdninová škola Lipnice, z.s. 499099 223 67

PRÍMA DĚTI, z.s. 14891875 14 7

Projekt Odyssea, z. s. 26618745 14 2

Royal Rangers v ČR z.s. 64122433 1162 962

Salesiánské hnutí mládeže, z. s. 45248176 3138 2602

Salesiánské kluby mládeže, z. s. 65398599 1105 893
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V roce 2019
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NÁZEV  IČ ČLENŮ
CELKEM

ČLENŮ
DO 26 LET

Samostatná dětská organizace Vlčata 15053270 76 69

Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. 26518007 228 187

Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s. 27031225 368 185

Sdružení FILIA z. s. 60554533 25 18

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) 442739 65803 61288

Sdružení Klubko, z.s. 70632138 38 21

Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. 48511200 246 61

Sdružení Roztoč, z. s. 26606551 543 409

Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s. 45768374 128 115

Slezská diakonie 65468562 190 190

SMARAGD z.s. 26535777 70 58

Spojené ruce 66000904 89 79

Společenství harmonie těla a ducha z. s. 48550124 225 200

Společenství Romů na Moravě 44015178 330 230

Středisko Radost, z.s. 60552921 676 580

STUD, z.s. 64330346 21 6

T. O. Střelka 70870420 43 40

Tamjdem, o.p.s. 22675515 0 0

The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. 29143462 0 0

Velký vůz, z. s. 70941882 65 3

YMCA v České republice 499498 3675 2541
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V roce 2019
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ČRDM



Krajské rady
dětí

a mládeže

NÁZEV  IČ ČLENŮ
CELKEM

ČLENŮ
DO 26 LET

z. s. Klub dobré zprávy 26643618 32 25

z.s. Filadelfie 26548518 23 0

ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě 531651 4700 4405

ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s. 2009510 30 8

ZIP – Zábava Informace Poradenství a pomoc 70240205 12 4

Život trochu jinak 22834401 16 2
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NÁZEV  IČ

Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s. 26525003

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, z. s. 26623820

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s. 26632110

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy 22739017

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. 26524783

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. 26523825

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 26516519

SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje, z.s. 26524562

Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. 6779247

V roce 2019

Členské
organizace

ČRDM



Aleš Sedláček
předseda ČRDM
(Liga lesní moudrosti, z. s.)

Jan Cieslar
1. místopředseda ČRDM
(Junák – český skaut, z. s.)

Tomáš Hurt
místopředseda ČRDM
(Asociace TOM ČR)

Jan Burda
(Komora krajských rad)

Vlastimil Jura
(Projekt Odyssea, z. s.)

Vendula Nejedlá
(Pionýr, z.s.)

Aleš Kubíček
(Mladí občané, z.s.)

Stanislava Kantorová
(Duha)

Jakub Fraj
(KLUB PATHFINDER, z.s.)

Štěpán Kment
(Česká středoškolská unie, z. s.)

Karolína Musilová
(Česká tábornická unie, z. s.)

Michal Vyvlečka
(Klub Domino, Dětská tisková
agentura, z.s.)

Kristýna Jelínková
(Junák – český skaut, z.s.)

Kontrolní
komise ČRDM

Josef Valter,
předseda kontrolní komise
(Občanské sdružení DĚTI BEZ
HRANIC)

Marie Světničková,
(Asociace křesťanských spolků
mládeže, z. s.)

Michal Sojka,
(Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska)

Radan Kukal,
(Duha)

Jana Stibralová,
(Mladí ochránci přírody, z. s.)

Výroční zpráva ČRDM 2019 I 9

Orgány
ČRDM

Představenstvo ČRDM
Funkční období současného představenstva je 2017–2020.

SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA:



Ondřej Šejtka,
ředitel kanceláře

Eva Beránková,
sekretariát ČRDM

Aleš Sedláček,
pracovník pro legislativu 
a vnější vztahy

Jiří Majer,
šéfredaktor časopisu Archa

Marek Krajči,
zahraniční sekretář

Michala Kateřina Rocmanová,
grafička časopisu Archa, vedoucí
redaktorka serveru ADAM.cz

Anna Winterová,
účetní

Marie Konečná,
ekonomka

Tomáš Hurt,
koordinátor pro ESO – správu účetní 
a oddílové agendy NNO se zaměřením
na oblast dětí a mládeže

Zuzana Wildová,
Michaela Doležalová,
koordinátorky Národní pracovní skupiny 
pro Strukturovaný dialog s mládeží

Václav Kříž,
koordinátor mladých delegátů do OSN

Jiří Gurecký,
projektový manažer EYCA a 72 hodin

Marek Dostál,
Václav Zimmermann,
projektový tým Evropských
karet mládeže EYCA

Soňa Polak,
komunikace a PR

Jan Husák,
Nela Andresová,
analytická sekce ČRDM

Jakub Fraj,
Jakub Sotl,
projektový tým VZOR – 
Vzdělávání v organizacích
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Kancelář
ČRDM



Komora mládeže MŠMT 
Aleš Sedláček
Tomáš Novotný
Petr Halada
Josef Výprachtický

Rada programu Erasmus+
Aleš Sedláček

Rada vlády pro nestátní
neziskové organizace
Aleš Sedláček

Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Ondřej Šejtka

Evropský hospodářský
a sociální výbor
Pavel Trantina

Česká komise pro UNESCO
Vlastimil Jura

Řídící výbor programu EU,
Věda, vývoj, vzdělávání
Aleš Sedláček

Česko-německá Rada
pro spolupráci
a výměny mládeže
Marek Krajči

Národní pracovní 
skupina pro
Strukturovaný
dialog s mládeží
Zuzana Wildová 

Evropské fórum mládeže
Michaela Doležalová
Jan Černý

Program mladých delegátů do OSN
Barbora Antonovičová
Patrik Plavec 
(do května 2019)
 
Barbora Kvasničková
Alžběta Filipková 
(od května 2019)
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Zastupování
ČRDM

V jiných organizacích
a institucích



Ano 61

Ne 39

Snažil/a jste se
někdy omezit

svůj čas 
s digitálními 

technologiemi?
• Sběr dat (metodologií CASI) zajistila agentura KANTAR CZ.
 Sběr dat probíhal od 2. 1. do 17. 1. 2020 na téma digitální detox.
 Vzorek je reprezentativní v dané věkové skupině 15 až 29 let.

• Hodnoty v %
• Počet respondentů: 1005 

V průběhu roku 2019 organizovala analytická sekce České rady dětí a mládeže řadu zajímavých výzkumů 
mezi mladými lidmi. Jeden z nich by zaměřen také na používání digitálních technologií.
Jeho cílem bylo zjistit, do jaké míry mladí lidé reflektují své fungování v online světě, zdali a do jaké míry 
přemýšlí nad svým využíváním digitálních technologií, internetu a sociálních sítí a zdali a jak si dopřávají 
ve svém životě digitální detox. Ve výzkumu jsme také zaměřili na monitoring rizikových aspektů závislostí 
mladých lidí na digitálním životě a problematiku zobrazování vlastní nahoty na internetu.

DETOX
Výroční zpráva ČRDM 2019 I Graf 1



Činnost 
a projekty

ČRDM
v roce 2019

Skupina Stát
Během roku 2019 absolvovala řadu 
schůzek, ať již s ministrem školství, jeho 
náměstkem, státním tajemníkem MŠMT 
či ředitelem odboru. Nejčastějšími body 
jednání bylo navýšení prostředků pro spol-
ky a s tím spojená příprava podkladů pro 
Ministerstvo školství a Ministerstvo financí.
Zástupci spolků činní ve Skupině Stát se 
cca pětkrát zúčastnili schůzky podvýbo-
ru pro mládež. Žhavým tématem, a to 
přímo na půdě podvýboru, bylo jednání 
s hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou 
stran zpřesnění definic v zákoně o ochraně 
veřejného zdraví.
Proběhla celá řada schůzek s jednotlivými 
poslanci, zejména tehdy, když se řešilo 
navýšení prostředků pro spolky cestou 
poslaneckého návrhu.
S výsledky popsané nemalé aktivity mů-
žeme být spokojeni jen částečně. Řada 
námětů bohužel spadla pod stůl, jiné byly 
naplněny jen malou měrou. Dílčím úspě-
chem byl příslib ministra Plagy, kterým slí-
bil alokovat část nevyčerpaných prostředků 
k rozdělení mezi spolky v roce 2020.

72 hodin
V roce 2019 proběhl 8. ročník dobrovolnic-
kého projektu zacíleného primárně na děti 
a mládež z celé ČR. Záměr projektu zůstává 
stejný, tedy zmobilizovat myšlení mláde-

že a pokusit se je namotivovat k pomoci 
lidem, přírodě nebo svému okolí. Účastníci 
své nápady registrují na webových strán-
kách www.72hodin.cz a v termínu námi 
určeném, v roce 2019 to to bylo od 10. 
do 13. října, jej zrealizují. Mezi účastní-

ky najdeme nejčastěji týmy z organizací 
dětí a mládeže, škol, zapojuje se ale také 
veřejnost.
Akce uskutečněné v roce 2019 se zúčast-
nilo téměř 30 tisíc dobrovolníků v celkem 
599 projektech. Statisticky se tak projekt 
zařadil mezi nejúspěšnější. Mottem tohoto 
ročníku byla pomoc přírodě v souvislosti 
s probíhajícími klimatickými změnami. 
Během roku jsme proto na komunikačních 
kanálech – webové stránky, Facebook 
a mailing – nabízeli různé tipy a návody, jak 
o přírodu pečovat. Zdroje jsme získávali od 
partnerů z řad našich organizací, ale také 
jednotlivců, kteří se touto problematikou 
dlouhodobě zabývají.
Díky strategickému partnerství s mediál-

ními partnery, např. Zprávičky ČT Déčka či 
společnosti Railreklam, se nám podařilo akci 
velmi dobře propagovat. Reportáže z dílčích 
projektů byly odvysílané v regionálních 
i celostátní televizi. O akci informovala ce-
lostátní i regionální periodika. Celkem jsme 
v souvislosti s akcí zaznamenali 194 mediál-
ních výstupů.
Každým rokem nabízíme našim dobrovol-
níkům možnost zapojit se do akcí připra-
vených v rámci zajímavých kooperací se 
spřátelenými organizacemi či neziskovými 
organizacemi, tento rok nebyl výjimkou. 
Nákupem sazenic stromů jsme jim umožnili 
vysadit na 300 ovocných stromů. Další jsme 
pak vysadili společně na akcích spolupo-
řádaných s organizací „Sázíme stromy“. 
S Národním památkovým ústavem jsme 
zorganizovali 5 dobrovolnických akcí na je-
jich objektech, a to na Švihově, Grabštejně, 
zámcích v Kroměříži a Kynžvartu a v Sá-
zavském klášteře. Na úspěšnou spolupráci 
z roku 2018 jsme navázali společně s Nadací 
Partnerství. Díky ní jsme našim dobrovol-
níkům mohli nabídnout další místa vhodná 
pro výsadbu stromů.
V rámci projektu jsme vyslali dobrovolníky 
do Chorvatska a Maďarska, kde pracovali 
na místních dobrovolnických akcích. 
Celkem bylo vysláno 10 dobrovolníků ve 
třech skupinách.

Mottem letošního
ročníku byla pomoc
přírodě v souvislosti 
s probíhajícími
klimatickými změnami
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Analytické centrum
V rámci projektu Analytického centra 
probíhal monitoring a sběr dat k aktuálním 
tématům politiky mládeže v ČR a dalších 
veřejných politik ve vztahu k mladým lidem, 
dále pak průběžné sledování, podpora 
a networking výzkumů realizovaných v ČR 
na téma dětí a mládeže, udržování kontak-
tu a spolupráce s jednotlivými výzkumníky 
a výzkumnými organizacemi / institucemi / 
iniciativami. Analytické oddělení stále rozši-
řuje realizaci vlastních výzkumných šetření 
v oblasti dětí a mládeže.
Analytici ČRDM zpracovali pro MŠMT 
vyhodnocení závěrečných zpráv z Programů 
státní podpory práce s dětmi a mládeží 
pro nestátní neziskové organizace za rok 
2018. Dále bylo pro Odbor mládeže MŠMT 
zmapováno ukotvení a systémové řešení 
oblasti mládeže ve strategických dokumen-
tech krajů ČR a oblasti finanční podpory ze 
strany krajských úřadů.

Youthwiki
Od konce roku 2015 je ČRDM národním 
korespondentem Youthwiki. Jedná se 
o evropskou online encyklopedii národních 
politik mládeže. Platforma Youthwiki je 
rozsáhlou databází struktur, politik a aktivit 
podporujících mladé lidi. Pokrývá několik 
hlavních oblastí, ve kterých spolupracuje 
v oblasti mládeže Evropská unie: vzdělá-
vání, zaměstnanost a podnikavost, zdraví 

a blahobyt, participace, dobrovolnické 
aktivity, sociální začleňování, mládež a svět, 
oblast kultury a kreativity a práce s mládeží.

Mládež v číslech
AC ČRDM od roku 2018 spolupracuje 
s Odborem pro mládež MŠMT a Národním 
pedagogickým institutem ČR na projektu 
„Mládež v číslech“ (www.mladezvcislech.
cz). Webový portál shromažďujě výzkum-
ná šetření a statistické údaje týkající se 
generace mladých Čechů. V průběhu roku 
2019 byla následně aktualizována data 
předešlého roku z veřejně dostupných 
zdrojů v rámci Národního registru výzkumů 
o dětech a mládeži.

Výzkumná šetření
V uplynulém roce bylo realizováno něko-
lik reprezentativních šetření, především 
k tématu letní tábory. První bylo věnováno 
spokojenosti rodičů s tábory pro jejich děti, 
druhé bylo zaměřené přímo na mladé lidi 
a na jejich názory a zkušenosti s letními 
tábory. Dále probíhal sběr a zpracování 
dat pro Národní pracovní skupinu pro 
Strukturovaný dialog s mládeží, věnující se 
zejména práci s dětmi a mládeží, kvalit-
nímu vzdělávání a zaměstnání pro mladé 
a rozvoji potenciálu mládeže z venkovských 
oblastí. Dotazované otázky vycházely z Ev-
ropských cílů mládeže a v rámci konzultací 
Evropského dialogu mládeže byly společné 

pro všechny země v Evropě.
AC ČRDM započalo ve spolupráci s Radou 
mládeže Slovenska realizaci projektu Hod-
noty mládeže. Výzkumný projekt se věnuje 
hodnotám v obecné populaci mladých lidí, 

speciálně je však zaměřen na mladé lidi 
z vybraných členských organizací a mapo-
vání blízkosti hodnot organizací mezi jejich 
členskou základnou a obecně v oblasti 
mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Vý-
zkum si dále klade za cíl zjistit, jaké hodnoty 
jsou důležité pro dnešní generaci mladých 
Čechů a Slováků, čím jsou si podobní a čím 
se mezi sebou liší.
AC ČRDM dále připravilo dotazníkové šet-
ření Digitální detox a zobrazování sexuality 
a nahoty mladých lidí online, věnující se 
užívání a závislosti mladých lidé na digitál-
ních technologiích. Součástí šetření je také 
oblast vnímání normality zobrazování sexu-
ality na internetu např. ve vztahu k por-
nografii nebo sdílení intimních fotografií. 
Tento projekt byl dokončen v začátku roku 
2020 v podobě dvou souhrnných reportů 
a několika mediálních výstupů.

Výzkum si dále klade za 
cíl zjistit, jaké hodnoty 
jsou důležité pro dnešní 
generaci mladých
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Které digitální
technologie 

jste omezil/a?
• Základ: (váženě) respondenti, kteří se snažili 

omezit čas s digitálními technologiemi

• Hodnoty v %
• Počet respondentů: 612 

Mobilní telefon (klasický) 7

Chytrý mobilní telefon (smartphone) 58

Počítač 29

Notebook 35

Tablet 12

Herní konzole 9

Televize (klasická) 17

Chytrá televize 14

Virtuální realita (vč. 3D brýlí) 2

Audiovizuální zařízení 1

Čtečka 1

Chytré hodinky 4

Rádio 3

Jiná zvuková technika 1

Jiné 1
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Členské karty a karty EYCA
Rok 2019 byl pro projekt evropských 
karet mládeže EYCA do jisté míry přelo-
mový. Kromě tradiční podpory členských 
karet pro naše členské organizace jsme 
se pokusili navýšit prodeje karet široké 
veřejnosti. Během roku jsme tak několi-

krát vyhodnocovali a upravovali systém 
prodeje a distribuce karet. Proběhla 
jednání se zajímavými partnery, dojed-
nali jsme další zajímavé slevy a výhody 
pro držitele karet. 
Během roku se podařilo zorganizovat de-
sítku soutěží o hodnotné ceny věnované 
našimi partnery.
V oblasti distribuce členských karet po-
kračovala především spolupráce se Sdru-
žením hasičů Čech, Moravy a Slezska 
a Junákem – českým skautem. Během 

roku jsme našim organizacím vystavili na 
30 tisíc členských karet.
V roce 2019 jsme se zapojili do mezi-
národního projektu s cílem zvýšit účast 
mladých lidí ve volbách do Evropského 
parlamentu. Projekt probíhal pod patro-
nací Rady Evropy a byl řízen centrálně ze 
sídla EYCA v Bruselu. Dva námi vybraní 
ambasadoři se ve spolupráci se svými 
zahraničními kolegy pokusili zorganizová-
ním několika besed a workshopů zvýšit 
povědomí o důležitosti voleb. 
Zástupci EYCA se v průběhu roku zú-
častnili tří mezinárodních konferencí. 
Na těchto konferencích řešili především 
témata související se vzděláváním a mo-
bilitou mládeže v Evropě.

Cena ČRDM Přístav
28. listopadu 2019 proběhl slavnostní 
večer s udílením Cen Přístav, které Čes- 
ká rada dětí mládeže udělovala již po 
osmnácté. Večer tentokrát proběhl v pří-
jemných prostorách Creative Worldu 
v pražských Holešovicích. Večer navští-
vilo na 100 hostů, kteří se příjemně 
bavili při sledování autorského loutko-
vého představení, jehož příběh zároveň 
vtipnou formou představil jednotlivé 
laureáty a jejich práci.

Proběhla jednání se 
zajímavými partnery, 
dojednali jsme další 
zajímavé slevy a výhody 
pro držitele karet. 

V roce 2019 byli 
Cenou ČRDM 
Přístav oceněni 
tito zástupci 
veřejné správy 
a samosprávy:

Renata Chmelová,
senátorka Parlamentu ČR, 
starostka MČ Praha 10

Ing. Petr Hlubuček,
starosta městské části
Praha‐Lysolaje

Petr Holeček,
senátor Parlamentu ČR

Mgr. Dagmar Hrabovská,
místostarostka statutárního
města Ostrava, městského obvodu
Ostrava‐Jih

Hubert Křesťan,
místostarosta obce
Hamry nad Sázavou

Jan Balloš,
restaurace u Johana, s.r.o.

Markéta Faitová,
PRODIMO, s.r.o.
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Součástí činnosti ČRDM v roce 2019 
bylo zajištění zahraniční agendy – provoz 
internetových stránek ČRDM v anglickém 
jazyce, provoz internetových stránek 
(v češtině) o zahraničních aktivitách 
ČRDM, přijímání zahraničních delegací, 
zajištění informací o pozváních pro člen-
ské organizace, administrace zahraničních 
cest zaměstnanců i dobrovolníků, zajištění 
aktivní informovanosti organizací a ve-
řejnosti o dění v oblasti dětí a mládeže 
v zahraničí, komunikace se zahraničním 
včetně partnerského servisu pro MŠMT.

Zjednodušeně se dají zahraniční aktivity 
ČRDM rozčlenit do následujících oblastí:

Evropské fórum mládeže
V roce 2019 se ČRDM zapojovala do 
aktivit Evropského fóra mládeže jako jeho 
plný člen. Zástupci mládeže se účastnili 
statutárních setkání Fóra, konkrétně na 
jarní Radě členů (tzv. COMEM) v Bruselu 
a podzimní Radě členů v Amiens (Fran-
cie). Dva mladí delegáti zastupující ČRDM 
před každým jednáním připraví podklado-
vý materiál o dokumentech a stanoviscích 
k projednání, k nimž jim posléze dá své 
komentáře a stanovisko vedení ČRDM; 
zástupci tak na jednání Fóra odcházejí 
s jasnými instrukcemi a mandátem.
ČRDM se též aktivně zapojila do prů-

zkumu členských organizací Evropského 
fóra mládeže (Youth Forum Membership 
Survey 2019), který má pomoci k lepšímu 
nastavení priorit práce Fóra, a do on-line 
i osobních konzultací k strategii Fóra na 
příští čtyři roky.

Účast na zahraničních akcích
Zástupci ČRDM se zúčastnili řady zahra-
ničních akcí, například evropských před-
sednických konferencí mládeže, jednání 
spřátelených národních rad mládeže 
v rámci neformální aliance BICC, apod. 
Z řady akcí s účastí ČRDM můžeme zmínit 
např. tyto:

• setkání národních rad mládeže v rámci 
kooperace BICC v dubnu v irském 
Dublinu a v listopadu v Bruselu;

• vyslání českých dobrovolníků na pro- 
jekty 72 hodin v Maďarsku a Chorvat-
sku a přijetí zahraničních dobrovolníků 
z Maďarska, Chorvatska i Bosny 
a Hercegoviny na projekt 72 hodin v ČR.

ČRDM v roce 2019 rozvíjela i česko-ně-
meckou spolupráci, především s Koordi-
načním centrem česko-německých výměn 
mládeže Tandem. V listopadu proběhla 
schůzka zástupců ČRDM a Tandemu 
v Praze, kde se domlouval postup lepšího 

zapojení lidí z organizací dětí a mládeže na 
aktivitách v česko-německé oblasti. 
V prosinci 2019 se zástupce ČRDM zúčast-
nil 5. pracovního setkání Tandemu v Lip-
sku k tématu „Společnými vzpomínkami 
ke společné budoucnosti“, na kterém 
informoval o zapojení ČRDM a jejích člen-
ských organizací a přednesl své podněty 
k tématu. Na léta 2020–2022 bude nové 
stěžejní téma Tandemu „Mládež utváří 
budoucnost“, do jehož naplňování se 
bude zapojovat i ČRDM.
Rozvíjeli jsme též vztahy s Německým 
spolkovým kruhem mládeže (DBJR). 
Zástupci ČRDM se zúčastnili koncem října 

Valného shromáždění DBJR v Berlíně 
spojeného s oslavami 70 let od založení 
této organizace. Zástupce ČRDM v rámci 
jednoho z workshopů představil přítom-
ným, jakým způsobem ČRDM pracuje 
s mladými lidmi na připomínání důleži-
tých historických událostí 20. století na 
památných místech. Podobně k obsahu 
workshopu přispěli zástupci národních 
rad mládeže Izraele a Ruska.

Na léta 2020–2022
bude nové stěžejní téma 
Tandemu „Mládež utváří 
budoucnost“.
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Setkání jsme využili též pro naplánování 
společné aktivity na blížícím se 
10. česko-německém setkání, jež se ode-
hrálo počátkem listopadu rovněž v Berlíně 
a zúčastnilo se ho kolem stovky mladých 
lidí z Německa a ČR. Lektoři z ČRDM 
a DBJR v rámci jednoho workshopu pro-
vedli dvacítku účastníků procesem kon-
zultací v rámci Strukturovaného dialogu 
s mládeží a zároveň získali jejich názor na 
to, jak se v současnosti žije mladým lidem 
na venkově.
Díky podpoře MŠMT jsme vyslali v srpnu 
2019 skupinu deseti mladých lidí do-
provázených jednou mladou vedoucí na 
Mezinárodní kongres pro životní prostře-
dí a vedení v Izraeli, který se tematicky 
věnoval problematice udržitelných měst 
a komunit. Hlavní myšlenkou akce s pod-
nětným a zajímavým programem bylo 
poskytnout účastníkům (mladým lidem ve 
věku 15–17 let) jedinečnou a obohacující 
příležitost setkat se s vrstevníky z celé-
ho světa, poznat jiné tradice a kultury, 
přispět k vytvoření přátelství a spolupráce 
mezi mladými lidmi.

Mladí delegáti do OSN
V roce 2019 pokračoval program Mla-
dých delegátů do OSN, který uskuteč-
ňuje ČRDM za podpory a ve spolupráci 
s MŠMT a MZV. Delegáti Barbora Antono-

vičová a Patrik Plavec se v únoru zúčastnili 
Komise pro sociální rozvoj OSN v New 
Yorku. Dále proběhlo celkem 19 besed 
mladých delegátů na středních školách 
a dalších vzdělávacích akcích. Hlavním 
cílem besed bylo diskutovat tematiku OSN 
vztaženou k Cílům udržitelného rozvoje. 
Zároveň se program v tomto období za-
pojil do iniciativy Stužák, prostřednictvím 
které vyjíždějí vysokoškolští studenti na 
střední školy informovat o společensko-
vědních tématech.

V rámci programu jsme následně v první 
půlce roku 2019 vybrali dvě nové mladé 
delegátky – Alžbětu Filipkovou a Barbo-
ru Kvasničkovou. Alžběta byla vybrána 
s agendou zaměřenou na téma práce 
s informacemi (dezinformace, fakenews, 
kritické myšlení) a Barbora byla vybrána 
s agendou zaměřenou na téma klimatu. 
Delegátky prodělaly zaškolovací návštěvy 
na MZV a MŠMT, dále pak nově navštívily 
školení Diplomatické akademie. Barbora 
byla vyslána do New Yorku na Summit pro 
klimatickou akci, který plynule navazoval 

na jednání Třetího Výboru Valného shro-
máždění OSN v New Yorku v říjnu 2019, 
kde se k Barboře připojila i Alžběta. Půso-
bily zde jako členky oficiální delegace ČR 
a vystoupily i se společným projevem, ve 
kterém mluvily o roli mládeže v klíčových 
milnících posledního století, lidskopráv-
ních prioritách ČR a změnách, které mladí 
požadují v oblasti vzdělávání, ale také 
o důležitosti odpovědné a kvalitní diskuse 
k tématu klimatu. Zúčastnily se též nefor-
málních jednání a různých doprovodných 
akcí (tzv. sideevents). Barbora se na konci 
roku účastnila COP 25 v Madridu a zku-
šenosti, informace dále využívá v řešení 
zvolené agendy.
Na konci roku 2019 byl v rámci sítě 
organizátorů programu (ČRDM, MŠMT, 
MZV) schválen koncept sítě partnerů, 
jehož cílem je zvýšit kapacity projektu, 
umožnit delegátům více možností rozvoje 
a naplnění delegátského mandátu. Do 
sítě partnerů budou zapojeny organizace 
a instituce, které souzní se zaměřením 
programu a zajímá je jeho činnost. Budou 
přímo informováni o jeho činnosti a bu-
dou moci doporučovat aktivity či další 
opatření ke zlepšení, zároveň budou moci 
podporovat činnost delegátů. V programu 
pokračujeme i v roce 2020.

Hlavním cílem besed 
bylo diskutovat tematiku 
OSN vztaženou k Cílům 
udržitelného rozvoje. 

Výroční zpráva ČRDM 2019 I 18

Zahraniční aktivity



Bilaterální výměna zástupců 
organizací dětí a mládeže 
s Izraelem
V roce 2019 pokračovala spolupráce 
s Izraelem ve formě výměny mládeže, 
kterou ČRDM pořádala ve spolupráci 
s Radou hnutí mládeže v Izraeli (CYMI).
Česká část výměny proběhla v září.
Sedm zástupců izraelských hnutí mládeže 
se tu zúčastnilo programu připraveného 
jejich osmi českými vrstevníky, aby se 
dozvěděli nejen o České republice, její 
kultuře a lidech, ale zejména o tom, jak se 
pracuje s dětmi a mladými lidmi v našich 
organizacích. Proto jsme pro ně v Praze 
mimo prohlídky významných míst a pamá-
tek zařídili návštěvu organizací InBáze, z.s. 
a ICP, o.p.s., které přispívají k začlenění 
dětí a mládeže migrantů do české společ-
nosti, dále organizace Tamjdem, o.p.s., jenž 

pomáhá českým neziskovkám s manuální 
prací během tzv. víkendovek a workcampů 
s účastí dobrovolníků z celého světa, 

a Klubu Pathfinder, kde jsme si účastníci 
užili společný program s dětmi v anglič-
tině. Kromě Prahy jsme s Izraelci zavítali 
i do Poděbrad a Liberce, včetně známé-
ho Ještědu. 
Během české části se nám povedlo účast-
níky výborně navzájem seznámit, vytvořit 
mezi nimi přátelské vztahy a atmosféru. 
Program týdne byl intenzivní a obohacující, 
plný sdílení pracovních, osobních a kultur-
ních zkušeností a diskusí.
Výměna pokračovala izraelskou částí v lis-
topadu. Čeští účastníci se v jejím průběhu 
potkali s dětmi a mladými lidmi z různých 
izraelských hnutí mládeže nebo s mladý-
mi lidmi, kteří v organizaci mládeže mají 
možnost strávit dobrovolnický rok před 
nástupem na vojenskou službu, se kterými 
si povídali o jejich názorech a životním 
stylu, jež je často dost odlišný od toho 
českého. Též se zúčastnili velkého shro-
máždění hnutí mládeže připomínajícího 
atentát na izraelského premiéra Jicchaka 
Rabina v roce 1995. Akce se zúčastnilo 
na deset tisíc lidí z hnutí mládeže, škol 
i dalších občanů všech věkových kategorií. 
Naši účastníci tam v kroužku diskutovali 
s mladými Izraelci o demokracii. Kromě 
toho čeští účastníci v doprovodu izrael-
ských kolegů poznávali krásy a kulturu této 
země, ať už na výletu do pouště, prohlídky 
památek jako pevnost Masada a Staré 
Město v Jeruzalémě, nebo během ochut-

návání izraelské kuchyně u různých stánků 
na známém jeruzalémském trhu Machane 
Yehuda. Nedílnou součástí výměny se stala 
i návštěva památníků a muzea holokaustu 
Jad Vašem. Výměna účastníkům pomohla 
pochopit, jaké místo a tradici mají hnutí 
mládeže v izraelské společnosti a životě 
tamějších mladých lidí. Obě strany se 
shodly, že výměna je přínosná, a to jak pro 
zúčastněné organizace, tak i jednotlivce, 
a rozhodly se pokračovat ve spolupráci 
i v roce 2020.

Česko-německý vzdělávací 
kurz a výměna mládeže
Zažít a naučit se/Příprava 
vedoucích mládežnických 
skupin na mezinárodní
spolupráci
Ve spolupráci se Saským kruhem mládeže 
(Kinder - und Jugendring Sachsene.V. – 
KJRS) jsme zorganizovali vzdělávací kurz 
pro Čechy a Němce, kteří se profesionálně 
nebo dobrovolně angažují nebo chtějí an-
gažovat v oblasti mezinárodních projektů. 
Účastníci se dozvěděli praktické informace, 
rady i tipy pro mezinárodní setkávání mlá-
deže a vyměňovali si zkušenosti z oblasti 
mezinárodních setkávání mládeže a jejich 
organizace, nápadů, inspirace, vzdělávacích 
aktivit nebo příkladů dobré praxe s dalšími 

Činnost 
a projekty

ČRDM
v roce 2019

Během české části se 
nám povedlo účastníky 
výborně navzájem sezná-
mit a vytvořit mezi nimi 
přátelské vztahy.
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Činnost 
a projekty

ČRDM
v roce 2019

mladými lidmi a pracovníky s mládeží z ČR 
a Německa. Tyto aktivity byly doplněny 
o výuku jazyka druhé země a o pedagogiku 
zážitků. Účastníci se též naučili, jak udělat 
mezinárodní projekty setkávání mládeže 
zajímavějšími, procvičili si němčinu a se-
známili se s německou kulturou, vyzkoušeli 
si zážitkovou pedagogiku a její možnosti 
a zvýšili své kompetence využitelné při plá-
nování a pořádání vlastních mezinárodních 
projektů a akcí. Týden dlouhý kurz se konal 
v srpnu v Srbsku u Karlštejna za účasti 22 
osob z ČR a Německa.
K plánování a vyhodnocení kurzu, stejně 
jako k domluvení spolupráce na další roky, 
se zástupci obou pořádajících organizací 
setkali vícekrát během roku v Praze a Dráž-
ďanech.

Další působení ČRDM
v oblasti zahraničí
V roce 2019 se ČRDM dále zabývala téma-
ty spolupráce v osách Evropa – Afrika a Ev-
ropa – Arabské země. V únoru jsme svého 
zástupce vyslali na seminář „Respectfor 
diversity…“ (Respekt k rozmanitosti), který 
se uskutečnil v libanonském Bejrútu. Na 
akci se mladí lidé dozvěděli se více o diver-
zitě (rozmanitosti) a naučili se nebát se jí, 
ale naopak si ji cenit. Vzhledem k tomu, že 
zhruba polovina účastníků nebyla z Evropy, 
nýbrž z Libanonu, Turecka, Jordánska, Sýrie 

a Maroka, poskytl seminář značný prostor 
pro interkulturní dialog. V rámci programu 
též účastníci zorganizovali hry pro děti 
v uprchlickém táboře a živou knihovnu 
v sídle zapojené libanonské organizace.
Tradiční byla i účast zástupce ČRDM na 
zasedání Česko-německé rady pro spolu-
práci a výměny mládeže, která se v roce 
2019 konalo v Liberci. Kromě plánu aktivit 
Koordinačního centra česko-německých 
výměn mládeže Tandem na aktuální rok 

Rada především schválila nové stěžejní 
téma česko-německé spolupráce v oblasti 
mládeže na léta 2020–2022: „Mládež utvá-
ří budoucnost“.
V říjnu se zástupkyně ČRDM (mladá dele-
gátka do OSN Alžběta Filipková) zúčastnila 
v Bratislavě Fóra mládeže Organizace 
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
(OSCE-wide Youth Forum Perspectives 
20-30 – Engaging Youthfor a Safer Future), 
kterého se zúčastnili mladí lidé z členských 
zemí OBSE a partnerských zemí OBSE, 
aby diskutovali o jejich vizi bezpečnější 
budoucnosti nejen v oblasti OBSE. Setkání 

nebylo jen prostorem, kde by o mládeži 
mluvila jen mládež mezi sebou, ale i spolu 
se zástupci států. Mladí účastníci též 
přednesli své projevy. Nejvíce diskutovaný-
mi tématy bylo vzdělávání a potřeba jeho 
rozšiřování a nutné změny; téma zmenšují-
cího se prostoru pro občanskou společnost 
a možnosti většího zapojení mládeže; kli-
matická změna a nutnost na ni adekvátně 
a kolektivně reagovat; genderová rovnost 
i její role v bezpečnostních otázkách; 
digitální technologie včetně e-governance 
a potřebná opatření jednotlivců i států; 
důležitost spolupráce a nutnost jejího 
prohloubení, včetně sdílení know-how. 
Většina projevů mládežníků pak zmiňovala 
nutnost uvedení slov do akce.
Přeshraniční mobilitu mládeže ČRDM pod-
poruje prostřednictvím vydávání a distri-
buce slevových Evropských karet mládeže 
EYCA. ČRDM též byla zastoupena na 
statutárních jednáních Evropské asociace 
karet mládeže.
ČRDM dále spolupracovala a udržovala 
kontakty s dalšími aktéry politiky mládeže, 
především v evropském kontextu.

Aktivity byly doplněny 
o výuku jazyka druhé 
země a o pedagogiku
zážitků.
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Digitální technologie 
s obrazovkou či displejem 
jsem nepoužíval/a 
ve volném čase 

Nikdy 41
Občas 42
Často 14
Vždy

(kdy to šlo)
4

Dodržoval/a jsem
stanovený čas
na využívání určitého
digitálního přístroje

Nikdy 48
Občas 36
Často 13
Vždy

(kdy to šlo)
4

Nikdy 27
Občas 39
Často 22
Vždy

(kdy to šlo)
11

Při práci si dám telefon dál 
od sebe a nastavím 
do nerušivého režimu
(zvuky, světelné signály, vibrace)

Nikdy 29
Občas 28
Často 18
Vždy

(kdy to šlo)
25

Když jdu spát, jsem offline
(vypínám si mobilní telefon, vypínám 
zvuková upozornění, nekontroluji sociální 
sítě, emaily, neposlouchám
hudbu ani jiné nahrávky apod.)

Jak často 
jste v uplynulém

roce dělal/a 
následující činnosti?

• základ: (váženě) všichni respondenti

• Hodnoty v %
• Počet respondentů: 1005

Mám určité místo/místa 
bez digitálních technologií, 
kde trávím volný čas

Nikdy 30
Občas 42
Často 20
Vždy

(kdy to šlo)
8
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ČRDM a krajské rady dětí
a mládeže
V České republice působilo v roce 
2019 devět aktivních krajských rad dětí 
a mládeže, které jsou všechny členy 
ČRDM. Krajské rady sdružují v krajích 
desítky organizací z řad místních spolků 
i krajských organizací celostátních spol-
ků. Na základě stanov ČRDM a dalších 
usnesení nejsou místní spolky přijímány 
do ČRDM, ale je jim doporučován vstup 
do příslušných krajských rad. V roce 
2019 se tak i v několika případech stalo.
Krajské rady neexistují v Pardubickém, 
Olomouckém, Libereckém, Ústeckém 
a Zlínském kraji. Středočeské spolky 
zastupuje spolu s pražskými Rada dětí 
a mládeže hlavního města Prahy. 
Mluvčím Komory krajských rad, která 
v ČRDM působí, byl v roce 2019 Jan 
Burda, který byl zároveň celý rok čle-
nem představenstva ČRDM.
Jednotlivé krajské rady jsou zcela 
samostatnými spolky, které mají svoje 
specifika a odlišné místní podmínky. 
Během roku se snažily aktivně působit 
ve prospěch členských organizací v kra-
jích – například se tradičně podílejí na 
vyjednávání podmínek dotačních titulů 
na krajských úřadech, jsou významnými 
subjekty na poli vzdělávání, podílely se 
na vyjednání podmínek pro výzvu 
„Zvyšování kvality neformálního vzdě-

lávání“ v rámci OPVVV, jsou členy 
nejrůznějších komisí a některé z nich 
se podílejí na celostátních projektech 
ČRDM.
Nejvýznamnější akcí v roce 2019 byla 
realizace programu Mládež kraji, který 
je finančně podporován MŠMT a řadou 
měst a krajů. Cílem projektu je podpora 
mládežnických iniciativ – tedy projektů 
mladých lidí, kteří nejsou zastřešeni 
žádnou organizací. Projekt byl reali-
zován ve čtyřech krajích (Jihočeském, 

Jihomoravském, Moravskoslezském 
a na Vysočině).
Významným mezníkem v aktivitách 
krajských rad bylo v roce 2019 vyhláše-
ní již zmíněné výzvy „Zvyšování kvality 
neformálního vzdělávání“ v rámci 
OPVVV. V rámci této výzvy realizuje 
projekt pět krajských rad, které tím 
významnou měrou přispívají k síťování 
a spolupráci organizací dětí a mladých 
lidí v jednotlivých krajích. Významnou 
skutečností je také to, že v rámci těchto 

projektů dochází k financování aktivit 
malých spolků v krajích. 
Informace o krajských radách jsou k dis-
pozici na www.krajskeradymladeze.cz

Zpravodaj ARCHA
Během roku se podařilo postupně vydat 
sedm sešitů zpravodaje Archa, včetně 
čísla reflektujícího významné výročí – 
30 let od Sametové revoluce (č. 7/2019). 
Ústřední témata zněla: Přijď mezi nás 
/ Zdravým životním stylem / Tohle se 
nám fakt povedlo / Učíme se venku / 
Prááááázdniny / Děláme i něco „navíc“ 
/ Na výpravě za demokracií. Archa na-
bízela mediální prostor hlavně příspěv-
kům z prostředí členských organizací 
ČRDM či týkajícím se vlastních projektů 
České rady.

Jednotlivé krajské rady 
jsou zcela samostatnými 
spolky, které mají svoje 
specifika a odlišné místní 
podmínky. 
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ADAM.cz
V roce 2019 si na zpravodajském serveru 
mohli čtenáři přečíst přes 950 článků. 
Z nich bylo asi 450 hlavních článků, dále 
rozčleněných do různých rubrik podle 
tématu. Odborných článků a autorských 
textů z pera redaktorů ADAMa bylo více 
než 60, pozvánek na akce NNO bylo 105, 
soutěží se týkalo 40 článků, v rubrice 
Mezinárodní bylo zařazeno na 50 článků, 
převážně se věnujících výměnám mlá-
deže a zahraničním aktivitám členských 
organizací. 110 bylo videí s krátkými texty 
a dalších 40 článků video obsahovalo. 
V rubrice Nepřehlédněte vyšlo více než 
40 upozornění na důležité dění v ČRDM či 
ve světě dětí a mladých lidí. Mezi krátký-
mi články byly téměř tři stovky upozor-
nění na zajímavé články z jiných médií 
v rubrice Přečtěte si a 55 krátkých textů 
avizovalo nebo připomínalo nějakou udá-
lost ve spolcích v rubrice Akce. U většiny 
článků se jednalo o činnost NNO pracu-
jících s dětmi a mládeží, o náplň volného 
času a o dobrovolnictví. Aktuálními téma-
ty textů byla například participace mla-
dých lidí, legislativa NNO, tábory, ochrana 
životního prostředí, vzdělávání apod.

Servis pro organizace dětí 
a mládeže
Informování členských organizací a part-
nerů probíhalo prostřednictvím týden-

ního mailingu s názvem Noviny z České 
rady dětí a mládeže. K dispozici byla 
online poradna se zaměřením na ekono-
mickou, účetní a daňovou oblast. Zároveň 
byla během celého roku zpracovávána 

stanoviska k aktuálním tématům legis-
lativy dotýkající se oblasti práce s dětmi 
a mládeží a monitorován vývoj daňové 
a účetní legislativy s dopadem na členské 
organizace ČRDM.
V průběhu celého roku byl zajištěn 
provoz elektronického účetního systému 
ESO, který umožňuje zpracování účet-
nictví a další nutné administrativy, jako 
je evidence členů, vyúčtování dotací, 
zpracování cestovních náhrad a evidence 
majetku. V roce 2019 byl systém ESO 
doplněn o nové funkce, mezi které patří 
např. import členů z Excelu, filtry podle 
skupin účastníků akcí, filtr podle typu 
dotace, doplnění tiskových sestav, tisková 
sestava Rozpočet akcí a další. Dále se po-
dařilo zpracovat webináře, které uživatele 
blíže seznamují s využitím systému ESO. 
Webináře jsou k dispozici na webu.
V roce 2019 jsme provozovali systém 

pro umožnění jednoduchého založení 
webových stránek, přidali jsme dvě nové 
univerzální grafické šablony pro organi-
zace a čtyři personalizované šablony pro 
WordPress pro členy ČRDM. 
Na podzim jsme zorganizovali 4 semináře 
k dotačním programům MŠMT a 3 semi-
náře k účetnímu systému ESO.
28. listopadu proběhl slavnostní večer 
s udílením Cen Přístav, které Česká rada 
dětí mládeže udělovala již poosmnácté. 
Večer tentokrát proběhl v příjemných 
prostorách CreativeWorldu v pražských 
Holešovicích. Večer navštívilo na 100 
hostů, kteří se příjemně bavili při sledo-
vání autorského loutkového představení, 
jehož příběh zároveň vtipnou formou 
představil jednotlivé laureáty a jejich 
práci. 

Pojištění
Administraci pojištění zajišťujeme ve spo-
lupráci s pojišťovnou Generali – smlou-
va je uzavřena na období 2018–2021. 
Kancelář ČRDM během celého roku opět 
administrovala několik typů pojištění, a to 
pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti 
organizací, dobrovolníků a zaměstnanců. 
Tento dílčí projekt je finančně nejná-
ročnější částí celého projektu ČRDM. 
Úrazové pojištění využilo v loňském roce 
celkem 240 969 osob, odpovědnostní 
pojištění dobrovolníků pak 31 013 osob.

Provozovali jsme 
systém pro umožnění 
jednoduchého založení 
webových stránek
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• 445 výstupů v médiích

• 26 vystoupení/reportáží 
v televizi

• 16 rozhovorů/pozvánek 
v rozhlase

• 326 článků v tištěných 
verzích deníků a časopisů

• 150 článků v online 
verzích deníků a časopisů 
v online médiích

• 11 webů

 http://crdm.cz/
 http://www.adam.cz/
 https://www.72hodin.cz/
 http://www.strukturovanydialog.cz/
 http://www.eyca.cz/
 http://zahranici.crdm.cz/
 http://pristav.crdm.cz/
 http://poradna.crdm.cz/
 https://eso.skeleton.cz/
 http://findthemethod.eu/

• 6 facebookových 
stránek

 ČRDM
 72hodin
 ADAM.cz
 EYCA karta
 Cena Přístav
 Mladí delegáti do OSN
 Sametky

V mediálním obraze ČRDM dominovala témata spojena s letními tábory. 
Již několik let po sobě se nám daří držet si v médiích pozici lídra v oblasti 
nekomerčních táborů. Standardně se velké oblibě u novinářů těší akce
72 hodin, letos počet mediálních vyšplhal k číslu 194. 
Významně v médiích posílil program Mladí delegáti do OSN, zejména díky 
tématu klimatických změn, kterému se ve své agendě věnovala nová mladá 
delegátka do OSN Barbora Kvasničková.
Za úspěch považujeme i celkový nárůst o 58 mediálních výstupů oproti loňsku.

Všechny mediální výstupy naleznete na webu ČRDM pod tímto odkazem:
http://crdm.cz/crdm-v-mediich/.

Výroční zpráva ČRDM 2019 I 24

ČRDM 
v médiích

za rok 2019



Omezil/a jsem 
sledování online videí

Nikdy 30
Občas 44
Často 19
Vždy

(kdy to šlo)
7

Nikdy 22
Občas 39
Často 26
Vždy

(kdy to šlo)
12

Vypnul/a jsem si 
notifikace u aplikací 
v reálném čase

Nikdy 37
Občas 43
Často 14
Vždy

(kdy to šlo)
5

Omezil/a jsem 
využívaní chatovacích 
a komunikační aplikací
(Messenger, WhatsApp, Skype...)

A jak často 
jste v uplynulém

roce dělal/a 
následující činnosti?

• základ: (váženě) všichni respondenti

• Hodnoty v %
• Počet respondentů: 1005

Omezil/a jsem 
hraní počítačových her

Nikdy 22
Občas 30
Často 24
Vždy

(kdy to šlo)
23
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Název střediska Náklady* Výše dotace* Nedotační
zdroje *

 %  krytí  
z dotací

Pojištění 6 568 483 6 099 188 469 295 93%
Vzdělávání v organizacích 3 641 977 3 615 049 26 928 99%

Kancelář ČRDM 3 568 959 3 173 325 395 634 89%
72 hodin 1 862 279 1 389 803 472 476 75%
Strukturovaný dialog s mládeží 1 335 609 1 257 296 78 312 94%
Zahraniční aktivity 1 167 441 906 884 260 556 78%
Slevy pro pracovníky s mládeží 1 090 066 540 879 549 187 50%
Analytické centrum + Youth Wiki 992 875 953 913 38 962 96%
Servis pro organizace dětí a mládeže 867 705 712 159 155 546 82%
Adam 771 480 556 419 215 061 72%
Archa 640 409 583 801 56 608 91%
Sametky 219 828 219 828 0 100%
Hodnoty 80 952 27 702 53 250 34%
Celkem 22 808 061 20 036 246 2 771 815 88%

Výroční zpráva ČRDM 2019 I 26

Přehled financování 
projektů ČRDM*

Hospodaření
ČRDM

*v Kč



Označení  AKTIVA číslo
řádku

Stav
k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav
k poslednímu
 dni účetního 
období

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 1 30 0

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.I.1. až A.I.7. 9 90 90

A. I. 2. Software  3 90 90

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV.11. 40 ‐60 -90

A. IV. 2. Oprávky k softwaru  30 ‐60 -90

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41 11 493 11 515

B. I. Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9. 51 35 35

B. I. 1. Materiál na skladě  42 35 35

B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. 71 4 646 4 739

B. II. 1. Odběratelé  52 484 10

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy  55 241 243

B. II. 5. Ostatní pohledávky  56 28 23

B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování
se státním rozpočtem  63 3 556 4 455

B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. 
samospr. celků  64 11 0

B. II. 17. Jiné pohledávky  68 326 8

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III.7. 80 6 808 6 584

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně  72 68 80

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech  74 6 740 6 504

B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 84 4 157

B. IV. 1. Náklady příštích období  81 4 157

 Aktiva celkem Součet A. až B. 85 11 523 11 515
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Označení  PASIVA číslo
řádku

Stav
k prvnímu 
dni účetního 
období

Stav
k poslednímu
dni účetního 
období

A Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 5 480 5 692

A. I. Jmění celkem Součet A.I.1. až A.I.3. 90 447 447

A. I. 1. Vlastní jmění  87 447 447

A. II. Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1 až A.II.3. 94 5 033 5 245

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření  91 x 213

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 214 X

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93 4819 5032

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 6 043 5823

B. II. Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až B.II.7. 105 240 240

B. II. 6. Dohadné účty pasivní  103 240 240

B. III. Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23. 129 557 449

B. III. 1. Dodavatelé  106 137 211

B. III. 3. Přijaté zálohy  108 16 16

B. III. 4. Ostatní závazky  109 2 5

B. III. 5. Zaměstnanci 110 1

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění  112 273 202

B. III. 9. Ostatní přímé daně  114 44 8

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty  115 75 1

B. III. 17. Jiné závazky  122 10 5

B. IV. Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 133 5 246 5 134

B. IV. 1. Výdaje příštích období ‐383 130 584 10

B. IV. 2. Výnosy příštích období ‐384 131 4 662 5 124

 Pasiva celkem Součet A. až B. 134 11 523 11 515

PASIVA
(v tis. Kč)

Rozvaha
ČRDM

2019
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Označení  Číslo
řádku Celkem

A Náklady 1 7

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6. 2 10 020

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 1 554

A. I. 3. Opravy a udržování  5 32

A. I. 4. Náklady na cestovné  6 610

A. I. 5. Náklady na reprezentaci  7 67

A. I. 6. Ostatní služby  8 7 757

A. III. Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14. 13 5 920

A. III. 10. Mzdové náklady  14 4 397

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění  15 1 416

A. III. 14. Ostatní sociální náklady  18 107

A. V. Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22. 21 6 669

A. V. 19. Kursové ztráty  25 114

A. V. 20. Dary  26 3

A. V. 22. Jiné ostatní náklady  28 6 552

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27. 29 30

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku  30 30

A. VII. Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 35 169

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizač-
ními složkami 36 169

  Náklady celkem  Součet A.I. až A.VIII. 39 22 808

NÁKLADY
(v tis. Kč)

Výsledovka
ČRDM

2019
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Označení  Číslo
řádku Celkem

B.  Výnosy  40

B. I. Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41 20 036

B. I. 1. Provozní dotace  42 20 036

B. II. Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II.4. 43 1 405

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary)  45 864

B. II. 4. Přijaté členské příspěvky  46 541

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží  47 859

B. IV. Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 721

B. IV. 7. Výnosové úroky  51 32

B. IV. 8. Kursové zisky  52 1

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy  54 688

 Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 61 23 021

     

C.  Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 ‐ (ř. 39 ‐ ř.37) 62 213

     

D.  Výsledek hospodaření po zdanění ř. 62 ‐ ř. 37 63 213

VÝNOSY
(v tis. Kč)

Výsledovka
ČRDM

2019



Nikdy 53
Jednou 21
Dvakrát 13

Třikrát 3
Více než 3x 9

Stanovil/a jsem si období, 
po které jsem záměrně nevyužíval/a 
žádné digitální technologie

Nikdy 49
Jednou 23
Dvakrát 13

Třikrát 5
Více než 3x 10

Stanovil/a jsem si období, 
po které jsem záměrně nevyužíval/a 
žádné sociální sítě

Kolikrát jste 
ve svém životě

udělal/a některou
z následujících

činností?
• základ: (váženě) všichni respondenti

• Hodnoty v %
• Počet respondentů: 1005
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The Czech Council of Children 
and Youth (CRDM) is an umbre-
lla organisation for children and 
youth organisations and fulfils 
the role of the national youth 
council in the Czech Republic.

In 2019, CRDM associated 98 
member organisations including 
nine regional youth councils. 
Among the membership, orga-
nisations with camping, hiking, 
cultural, technical or Christian 
orientation can be found. Some 
of them have environmental fo-
cus, while others are concentra-
ting on work with minorities or 
prevention of social pathological 
phenomena.

The members of CRDM include 
large, as well as quite small 
organisations with national or 
regional scope of activity. We 
are convinced that, in terms 
of size, scope and focus, all of 
them have an adequate place 
in CRDM. One new organisation 
joined CRDM in 2019: CoderDo-
jo Czech Republic. On the other 
hand, during the year 2019, the 
Czech High School Students Uni-
on and the Czech Association of 
Psychology Students discontinu-
ed their membership in CRDM.

LEGISLATION AND ACTIVITIES 
OF THE “STATE” WORKING 
GROUP
During 2019, the group atten-
ded a number of meetings, with 
either the Minister of Education, 
Youth and Sports, his Deputy, 
the Secretary of State or the Di-
rector of the Youth Department. 
The most frequent points of the 
meetings were the increase in 
funds for associations and the 
related preparation of materials 
for the Ministry of Education 
and the Ministry of Finance.
Representatives of associati-
ons active in the “State” group 
attended the meetings of the 
Subcommittee on Youth around 
five times. A hot topic, directly 
on the premises of the sub-
committee, was the meeting 
with the chief hygienist Ms. Eva 
Gottvaldová, on the specifica-
tion of definitions in the Public 
Health Protection Act.
There were a number of mee-
tings with individual deputies, 
especially when the increase 
in funding for associations was 
addressed through a parliamen-
tary proposal.
We can be only partially satis-
fied with the results of the de-
scribed sizeable activity. Unfor-
tunately, many topics fell under 
the table; others were fulfilled 

only to a small extent. A partial 
success was the promise of 
Minister of Education Mr. Plaga 
to allocate a part of the unspent 
funds for distribution among the 
associations in 2020.

72 HOURS
In 2019, the 8th year of the vo-
lunteer project aimed primarily 
at children and young people 
from all over the Czech Republic 
took place. The intention of the 
project remains the same, i.e. to 
mobilize the thinking of young 
people and try to motivate 
them to help people, nature or 
their surroundings. The parti-
cipants register their ideas on 
the website www.72hodin.cz 
and in the date set by us – in 
2019 it was from 10th to 13th 
October – they would imple-
ment it. Among the participants, 
we most often find teams from 
organisations of children and 
youth, as well as from schools, 
but the public is also involved.
The event, held in 2019, was 
attended by almost 30,000 
volunteers in a total of 600 
sub-projects. Statistically, the 
project was ranked among the 
most successful. This year‘s mo-
tto was to help the nature in 
connection with the ongoing 
climate change. During the year, 

we therefore offered various 
tips and instructions on how to 
take care of nature using the 
project’s communication cha-
nnels – website, Facebook and 
e-mailing.
Thanks to a strategic partner-
ship with media partners, such 
as the Little News of ČT Déčko 
(Czech Television’s Channel 
for Children) or the company 
Railreklam, we managed to 
promote the event very well. 
Reports from sub-projects were 
broadcast on regional, as well as 
national television. National and 
regional periodicals informed 
about the event. In total, we 
recorded 194 media outputs in 
connection with the event.
As part of the project, we sent 
groups of volunteers to Croatia 
and Hungary, where they wor-
ked on local volunteer events. 
A total of 10 volunteers were 
sent in three groups.

ANALYTICAL CENTRE
The Analytical Centre project 
(AC CRDM) monitored and 
collected data on current topics 
of youth policy in the Czech 
Republic and other public 
policies in relation to young pe-
ople. The project also included 
ongoing monitoring, support 
and networking of research on 
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children and youth conducted 
in the Czech Republic, as well as 
keeping contact and cooperati-
on with individual researchers 
and research organisations / 
institutions / initiatives. The ana-
lytical department is constantly 
expanding the implementation 
of its own research in the field 
of children and youth.

Youth Wiki
Since the end of 2015, CRDM 
has been the national corre-
spondent of Youth Wiki, which 
is the European online encyclo-
paedia of national youth poli-
cies. The Youth Wiki platform 
is an extensive database of 
structures, policies and activities 
supporting young people. It co-
vers several main areas in which 
the European Union cooperates 
in the field of youth: education, 
employment and entreprene-
urship, health and well-being, 
participation, volunteering, 
social inclusion, youth and the 
world, culture and creativity, 
and youth work.

Youth in Figures
Since 2018, AC CRDM has been 
cooperating with the Youth 
Department of the Ministry of 
Education, Youth and Sports 
and the National Pedagogical 

Institute of the Czech Republic 
on the project “Youth in Figu-
res” (Mládež v číslech – www.
mladezvcislech.cz). The web 
portal collects research surveys 
and statistical data concerning 
the generation of young Czechs. 
In the course of 2019, the data 
of the previous year were sub-
sequently updated from publicly 
available sources within the 
National Register of Research on 
Children and Youth.

Research surveys
In the past year, several repre-
sentative surveys were carried 
out, especially on the topic 
of summer camps. The first 
one was devoted to parents‘ 
satisfaction with the camps for 
their children; the second one 
was focused directly on young 
people and their opinions and 
experience with summer camps. 
Furthermore, data was collected 
and processed for the National 
Working Group for Structured 
Dialogue with Youth, focusing 
mainly on work with children 
and youth, quality education 
and employment for young 
people and development of the 
potential of young people from 
rural areas.
AC CRDM, in cooperation with 
the Youth Council of Slovakia, 

started the implementation of 
the “Youth Values” project. The 
research also aims to find out 
what values are important for 
today‘s generation of young 
Czechs and Slovaks, how they 
are similar and how they differ 
from each other.
AC CRDM also prepared a ques-
tionnaire survey “Digital Detox 
and Portrayal of Sexuality and 
Nudity of Young People Online”, 
focusing on the use and relian-
ce/addiction of young people on 
digital technologies.

MEMBER CARDS AND 
EUROPEAN YOUTH CARDS
The year 2019 was to some ex-
tent a turning point for the EYCA 
(European Youth Card) project. 
In addition to the traditional 
support of membership cards 
for our member organisations, 
we tried to increase sales of 
cards to the general public.
In the area of membership cards 
distribution, cooperation conti-
nued mainly with the Associa-
tion of Firefighters of Bohemia, 
Moravia and Silesia and Junák – 
Czech Scouting. During the year, 
we issued 30,000 membership 
cards to our organisations.
In 2019, we joined an internati-
onal project to increase the par-
ticipation of young people in the 

European elections. The project 
took place under the auspices 
of the Council of Europe and 
was managed centrally from the 
EYCA headquarters in Brussels.

AWARD OF THE CRDM 
“PŘÍSTAV” (PORT)
On 28th November, a gala eve-
ning was held with the awarding 
of the Port Awards, which were 
awarded by the Czech Council 
of Children and Youth for the 
eighteenth time for the support 
of extracurricular work with 
children and youth. This time, 
the evening took place in the 
pleasant premises of the Crea-
tive World in Prague’s district 
Holešovice. 100 guests, who 
had a pleasant time watching 
the author’s puppet show, 
whose story also presented the 
individual laureates and their 
work in a humorous way, visited 
the event. In 2019, the fo-
llowing representatives of public 
administration and local autho-
rities were awarded the CRDM 
“Přístav” Award: Ms. Renata 
Chmelová, Senator of the Par-
liament of the Czech Republic, 
Mayor of the Prague 10 District; 
Mr. Petr Hlubuček, Mayor of the 
Prague Lysolaje District; Mr. Petr 
Holeček, Senator of the Parli-
ament of the Czech Republic; 
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Ms. Dagmar Hrabovská, Deputy 
Mayor of the Statutory City of 
Ostrava, Ostrava South District; 
Mr. Hubert Křesťan, Deputy 
Mayor of Hamry nad Sázavou. 
Two private companies received 
the award, as well: Restaurace 
u Johana s.r.o., represented by 
Mr. Jan Balloš and PRODIMO, 
s. r. o., represented by Ms. 
Markéta Fraitová.

INTERNATIONAL
ACTIVITIES
The activities of CRDM in 2019 
included the provision of inter-
national agenda: operation of 
the CRDM’s website in English, 
operation of a website (in 
Czech) on CRDM‘s foreign acti-
vities, reception of foreign de-
legations, provision of informa-
tion on invitations for member 
organisations, administration of 
foreign journeys of employees 
and volunteers, ensuring active 
awareness of organisations 
and the public about events in 
the field of children and youth 
abroad, communication with 
foreign countries, including 
partner service for the Ministry 
of Education.
In simple terms, the internati-
onal activities of CRDM can be 
divided into the following areas:

European Youth Forum
In 2019, CRDM was involved in 
the activities of the European 
Youth Forum as a full member. 
Youth representatives took 
part in the Forum‘s statutory 
meetings, namely at the spring 
Council of Members (COMEM) 
in Brussels, Belgium and the 
autumn Council of Members 
in Amiens, France. Before each 
meeting, two young delegates 
representing CRDM prepare 
background material on docu-
ments and opinions for discu-
ssion, on which they are then 
given comments and opinion by 
the CRDM’s management; the 
representatives thus leave for 
the Forum’s meeting with clear 
instructions and mandate.
CRDM also actively participated 
in the Youth Forum Membership 
Survey 2019, which aimed to 
help prioritize the Forum‘s work 
better, and in online and face-
-to-face consultations on the 
Forum‘s strategy for the next 
four years.

Participation in international 
events
Representatives of CRDM 
participated in a number of 
foreign events, such as Europe-
an presidential youth confe-
rences, meetings of friendly 

national youth councils within 
the informal BICC alliance, etc. 
Among a number of events with 
the participation of CRDM we 
can mention, for example, the 
meeting of national youth coun-
cils within the BICC cooperation 
in April in Dublin, Ireland and in 
November in Brussels, Belgium.
In 2019, CRDM also developed 
Czech-German cooperation, 
especially with the Czech-
-German Youth Exchange 
Coordination Centre “Tandem”. 
In November, a meeting of 
representatives of CRDM and 
Tandem took place in Prague, 
where they discussed a proce-
dure for better involvement of 
people from organisations of 
children and youth in activities 
in the Czech-German area. In 
December 2019, a representa-
tive of CRDM participated in the 
5th working meeting of Tandem 
in Leipzig, Germany on the topic 
“Through Common Memories 
to a Common Future”, where 
he informed about the involve-
ment of CRDM and its member 
organisations and presented his 
suggestions on the topic.
We also developed relations 
with the German Federal Youth 
Council (DBJR). Representatives 
of CRDM participated in the 
end of October in the General 

Assembly of DBJR in Berlin 
connected with the celebrations 
of 70 years since the founding 
of this organisation.
Thanks to the support of the 
Ministry of Education, Youth and 
Sports, in August 2019 we sent 
a group of ten young people 
accompanied by one young 
leader to the International Con-
gress for Environment and Le-
adership in Israel, which focused 
on the issue of sustainable cities 
and communities.

UN Youth Delegates
In 2019, the Czech UN Youth 
Delegates Programme continu-
ed. It has been implemented 
by CRDM with the support and 
cooperation of the Ministry of 
Education, Youth and Sports and 
the Ministry of Foreign Affairs. 
Youth delegates Ms. Barbora 
Antonovičová and Mr. Patrik 
Plavec attended the United 
Nations Commission for Social 
Development in New York in 
February. In addition, a total of 
19 discussions of youth dele-
gates at secondary schools, as 
well as other educational events 
took place.
As part of the programme, we 
subsequently selected two new 
youth delegates in the first half 
of 2019 – Ms. Alžběta Filipková 
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and Ms. Barbora Kvasničková. 
Alžběta was chosen with an 
agenda focused on working 
with information (disinformati-
on, fake news, critical thinking) 
and Barbora was chosen with 
an agenda focused on climate. 
Barbora was sent to New York 
for the Climate Action Summit, 
which was seamlessly followed 
by the meeting of the Third 
Committee of the UN General 
Assembly in New York in Octo-
ber 2019, where Alžběta joined 
Barbora. They worked here as 
members of the official delega-
tion of the Czech Republic and 
gave a joint speech in which 
they talked about the role of 
youth in key milestones of the 
last century, about human rights 
priorities of the Czech Repub-
lic and changes required by 
young people in education, but 
also about the importance of 
responsible and quality debate 
on the topic of climate.

Bilateral exchange of represen-
tatives of children and youth 
organisations with Israel
In 2019, cooperation with Israel 
continued in the form of a youth 
exchange organized by CRDM 
in cooperation with the Council 
of Youth Movements in Israel 
(CYMI). The Czech part of the 

exchange took place in Septem-
ber. Seven representatives of 
Israeli youth movements took 
part in a program prepared 
by their eight Czech peers to 
learn not only about the Czech 
Republic, its culture and people, 
but also especially about how 
our organisations work with 
children and young people.
The exchange continued with 
the Israeli part in November. 
During it, Czech participants 
met with children and young pe-
ople from various Israeli youth 
movements or with young 
people who have the opportu-
nity to spend a voluntary year 
in a youth organisation before 
enlisting in the military, to 
discuss their views and lifestyle, 
which is often quite different 
from the Czech one. Both sides 
agreed that the exchange was 
beneficial for the participating 
organisations, as well as for indi-
viduals, and decided to continue 
cooperating in 2020.

Czech-German education cour-
se and youth exchange “Expe-
rience and learn / Preparation 
of leaders of youth groups for 
international cooperation”
In cooperation with the Saxon 
Children and Youth Circle (Kin-
der - und Jugendring Sachsene.V. 

- KJRS), we organized a training 
course for Czechs and Germans 
who are professionally or vo-
luntarily involved in or want to 
engage in international projects. 
Participants learned useful 
information, advice and tips for 
international youth meetings 
and exchanged experience in 
the area of international youth 
meetings and their organisation, 
ideas, inspiration, educational 
activities or examples of good 
practice with other young peo-
ple and youth workers from the 
Czech Republic and Germany.

Further international
activities of CRDM
In 2019, CRDM also dealt with 
the topics of cooperation in the 
axes Europe-Africa and Europe-
-Arab countries. In February, 
we sent a representative to the 
“Respect for Diversity” seminar 
in Beirut, Lebanon. At the event, 
young people found out more 
about diversity and learned not 
to be afraid of it, but to appre-
ciate it.
The participation of the CRD-
M’s representative in the mee-
ting of the Czech-German Coun-
cil for Cooperation and Youth 
Exchanges, which took place 
in 2019 in Liberec, was also 
traditional. Here, the Council 

approved a new central theme 
of Czech-German cooperation in 
the field of youth for the years 
2020–2022: “Youth shapes the 
future”.
In October, a representative of 
CRDM (UN Youth Delegate, Ms. 
Alžběta Filipková) took part at 
the “OSCE-wide Youth Forum – 
Perspectives 20–30: Engaging 
Youth for a Safer Future” in 
Bratislava, Slovakia. The event 
was attended by young people 
from OSCE member and partner 
countries to discuss their vision 
for a safer future not only in 
the area of the Organization for 
Security and Co-operation in 
Europe (OSCE).

CRDM AND REGIONAL 
CHILDREN AND YOUTH 
COUNCILS
There were nine active regional 
councils of children and youth 
in the Czech Republic in 2019, 
all of which are members of 
CRDM. In the regions, regional 
councils associate dozens of 
organisations from the ranks of 
local associations, as well as re-
gional organisations of national 
associations.
The individual regional councils 
are completely independent 
associations that have their 
own specifics and different local 
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conditions. During the year, 
they tried to work actively for 
the benefit of member orga-
nisations in the regions – for 
example, they traditionally 
participate in negotiating the 
conditions of subsidy titles at re-
gional authorities and they are 
important entities in the field 
of education. They also partici-
pated in negotiating conditions 
for the call “Improving quality 
of non-formal education” within 
the Operational Programme 
Research, Development and 
Education. They are members of 
various commissions and some 
of them participate in CRD-
M’s nationwide projects.
The most important event in 
2019 was the implementation 
of the “Youth to the Region” 
programme, which is financially 
supported by the Ministry of 
Education, Youth and Sports and 
a number of cities and regions. 
The aim of the project is to 
support youth initiatives – pro-
jects of young people who are 
not covered by any organisation. 
The project was implemented in 
four regions (South Bohemian, 
South Moravian, Moravian-Sile-
sian and Vysočina).
An important milestone in the 
activities of regional councils in 
2019 was the announcement of 

the already mentioned call “Im-
proving quality of non-formal 
education” within the Opera-
tional Programme Research, 
Development and Education.

ARCHA JOURNAL
During the year, seven issues of 
the Archa journal were pub-
lished successively, including 
one reflecting a significant 
anniversary – 30 years since the 
Velvet Revolution (No. 7/2019). 
The central topics were: Come 
among us / Healthy lifestyle / 
We really succeeded in this / 
We learn outside / Holidaaa-
aays / We also do something 
“more” / On the expedition 
for democracy. Archa offered 
media space mainly to contribu-
tions from the environment of 
CRDM’s member organisations 
or to those related to the Czech 
Council‘s own projects.

ADAM.cz
In 2019, readers could read 
over 950 articles on CRD-
M’s news server ADAM.cz. Out 
of these, about 450 were the 
main articles, further divided 
into various sections accor-
ding to the topic. There were 
more than 60 expert articles 
and author‘s texts by ADAM.cz 
editors, 105 invitations to NGO 

events, 40 articles concerning 
competitions, and 50 articles 
were included in the Internatio-
nal section, mainly dealing with 
youth exchanges and foreign 
activities of member organisa-
tions. There were 110 videos 
with short texts and another 40 
articles contained video. Texts 
were dealing with current to-
pics, such as the participation of 
young people, NGO legislation, 
camps, environmental protecti-
on, education, etc.

SERVICE FOR ORGANI- 
SATIONS OF CHILDREN 
AND YOUTH
Informing member organisa-
tions and partners took place 
through a weekly e-mailing 
entitled Journal from the Czech 
Council of Children and Youth. 
They could also have the use 
of our online advisory centre 
focused on legal, economic, 
accounting and tax areas.
Throughout the year, the 
operation of the ESO electronic 
accounting system for children 
and youth organisations was 
ensured. It enables the proce-
ssing of accounting and other 
necessary administration, such 
as the registration of members, 
the statement of subsidies, the 
processing of travel allowances 

and keeping records of property.
In 2019, we operated a sys-
tem to enable easy creation of 
websites for children and youth 
organisations; we added two 
new universal graphic templates 
for organisations in general and 
four personalized WordPress 
templates for CRDM’s members 
specifically.
In the autumn, we organi-
zed four seminars on subsidy 
programmes of the Ministry of 
Education, Youth and Sports 
and three seminars on the ESO 
accounting system.

INSURANCE
We have provided administrati-
on of insurance in cooperation 
with the Generali insurance 
company – the current contract 
is valid for the period 2018–
2021. Throughout the year, the 
CRDM’s Office again administe-
red several types of insurance, 
namely accident insurance, as 
well as liability insurance for 
organisations, volunteers and 
employees. This sub-project is 
the most financially demanding 
part of the entire CRDM’s annu-
al project. Last year, a total of 
240,969 people used accident 
insurance, while 31,013 people 
used liability insurance for 
volunteers.
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Česká rada dětí a mládeže touto cestou děkuje:

• členům pracovních skupin ČRDM;

• členským organizacím ČRDM a jejich aktivním zástupcům za příspěvek k činnosti ČRDM;

• koordinátorům a dobrovolníkům za zorganizování 599 dobrovolnických projektů v rámci akce 72 hodin;

• všem podporovatelům ČRDM z řad politiků, úředníků a novinářů.
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