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Úvodem

Vážení přátelé,

Česká rada dětí a mládeže byla založena před dvanácti lety. Tehdy se usneslo osm sdružení dětí 
a mládeže, že vytvoří uskupení, které bude nejen dbát na lepší podmínky pro činnost v oblasti 
volnočasových aktivit dětí a mládeže, ale bude se snažit i přispívat k lepšímu dodržování práv dětí a 
mládeže obecně. Zakladatelé si dali předsevzetí, že Rada bude růst, že se jí v budoucnu povede 
motivovat ke vstupu i ostatní důležité subjekty, které se v naší oblasti pohybují. Vývoj ukázal, že tato 
představa byla správná. Rada roste a sílí. Je věrohodným partnerem nejen pro Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, ale i pro ostatní instituce. Největší prezentační aktivita Rady směrem 
navenek je Bambiriáda, přehlídka aktivit našich členských sdružení, která se koná po celé republice, 
každý rok v květnu, a kterou si prohlédne během čtyř dnů neuvěřitelných 250 tisíc návštěvníků.

V roce 2009 jsme v rámci pražské Bambiriády uspořádali výstavu panelů, na které se prezentovala 
téměř všechna členská sdružení. Informační tabule stále používáme při prezentacích činnosti Rady i 
sdružení. Jako praktický doplněk se nám jeví i tato publikace.

Otevíráte tak vlastně aktualizovaný výstavní katalog. Doufám, že i vám pomůže s orientací 
v dětských a mládežnických organizacích. Stále se nepřestávám divit, jak je tato nabídka pestrá.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM



Česká rada dětí a mládeže

Kontakt: Česká rada dětí a mládeže, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1, www.crdm.cz

Česká rada dětí a mládeže byla založena v roce 1998 osmi sdruženími dětí 
a mláde že. Jejich cílem bylo sjednotit se při hájení zájmů mladých lidí. Postupně 
se přidáva ly další spolky a organizace, a tak má dnes Česká rada kolem 200 000 
individuálních členů ve více než stovce členských sdružení. Zásadním partne
rem Rady je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V našich sdruženích 
pracují s dětmi dobrovolníci ve svém volném čase a zdarma. Společně se tedy 
snažíme ovlivnit politické a společenské mínění tak, aby měli i nadále dobré 
podmínky a zájem v této práci pokračovat. Snažíme se sdělovat veřejnosti, že 
v našich oddílech, klubech, kroužcích a kmenech se děti mohou spoustu věcí 
naučit, hlavně tam ale nalézt opravdové kamarády a společně pak prožít situace, 
které je pozitivně ovlivní na celý život. 



Seznam členských sdružení ČRDM
1. AFS Mezikulturní programy, o.s.
2. AIESEC Česká republika
3. Asociace debatních klubů, o.s.
4. Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s.
5. Asociace malých debrujárů České republiky, o.s.
6. Asociace středoškolských klubů České 

republiky, o. s.
7. Asociace turistických oddílů mládeže 

České republiky
8. Asociace víceúčelových základních organizací 

technických sportů a činností České republiky
9. AZIMUT

10. Blesk
11. Boii
12. Česká tábornická unie o.s.
13. Československý Zálesák – svaz pro pobyt 

v přírodě
14. Český svaz chovatelů
15. DC
16. Dětské umělecké studio – DUS Milevsko
17. Dorostová unie – sdružení křesťanských 

dorostů o.s.
18. Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, 

přírodu a recesi
19. Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a 

diakonii Opava, o.s.
20. ELSA Česká republika
21. Erasmus Student Network Česká republika o.s.
22. EXPEDICE NATURA

23. Folklorní sdružení České republiky
24. Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej
25. Hnutí Brontosaurus
26. Hvězdárna a radioklub lázeňského města 

Kralovy Vary o. p. s.
27. INEX – sdružení dobrovolných aktivit
28. Informační centrum oddílů a klubů o. s.
29. Jihomoravská rada dětí a mládeže
30. Jockey Club Malý Pěčín
31. Junák – svaz skautů a skautek ČR
32. Klub dobré zprávy
33. Klub Domino, Dětská tisková agentura
34. Klub mladých Filadelfia
35. Klub Pathfinder
36. Klub přátel umění v České republice, o. s.
37. Klub úplně fantastické rekreace
38. Koala
39. Kolpingovo dílo České republiky o.s.
40. Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, o. s.
41. Křesťanské sdružení Benjamin, pobočka 04
42. KVĚT – sdružení klubů dětí a dětských 

domovů v ČR
43. Lačhe Čhave
44. Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League
45. Lípa 2
46. Mládež Českého červeného kříže
47. Mladí konzervativci, o.s.
48. Mladí křesťanští demokraté, o.s.
49. Mladí sociální demokraté



50. Moravská hasičská jednota, o.s.
51. NTS Texas Rangers
52. o.s. Filadelfie
53. Občanské sdružení Altus
54. Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC
55. Občanské sdružení Gaudolino
56. Občanské sdružení Hnutí GO!
57. Občanské sdružení Letní dům
58. Občanské sdružení Nedánov při školní 

družině Boleradice
59. Občanské sdružení Rokršti
60. Pionýr
61. Plzeňská krajská rada dětí a mládeže
62. Prázdninová škola Lipnice, o.s.
63. Príma děti
64. Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu
65. Projekt Odyssea
66. Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy
67. Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
68. Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
69. RADAMBUK – Rada dětí a mládeže 

Jihočeského kraje
70. Royal Rangers v ČR
71. Salesiánské hnutí mládeže
72. Salesiánské kluby mládeže
73. Samostatná dětská organizace Vlčata
74. Samostatný kmenový a klubový svaz DAKOTA
75. Sdružení Filia
76. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
77. Sdružení Klubko
78. Sdružení Mladých ochránců přírody
79. Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s.

80. Sdružení Roztoč
81. Sdružení RUBÍN Valašské Klobouky
82. Sdružení turistických a tábornických oddílů
83. Slezská diakonie (NZDM Pohoda, MC Rodinka, 

středisko Komunitní centrum pro rodinu 
a dítě Bohumín – Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Kanaan Bohumín)

84. SMARAGD
85. SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže 

Zlínského kraje
86. Spojené ruce
87. Společenství harmonie těla a ducha
88. Společenství Romů na Moravě Romano 

Jekhetaniben pre Morava
89. Středisko Radost, občanské sdružení
90. Středočeská rada pro děti a mládež
91. STUD Brno
92. Studentský klub Katolického gymnázia 

Halahoj
93. T. O. Střelka
94. T.O. Lvíčata
95. TERCIA VOLTA
96. Together Czech Republic
97. Velký vůz
98. YMCA v České republice
99. Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě

100. Zeměpisná společnost Morava
101. ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc
102. Život trochu jinak



AFS Mezikulturní programy, o.s.

Kontakt: AFS Mezikulturní programy, o.s., Jana Masaryka 44, 120 00 Praha 2, www.afs.cz

Občanské sdružení AFS Mezikulturní programy je mezinárodní nezisková dobrovolnická organizace, která je součástí 
celosvětové sítě AFS. Partnerská spolupráce těchto organizací zprostředkovává mezinárodní studentské výměny, 
kterých se ročně účastní přes 12 000 studentů z více než 65 zemí světa. Poslaním organizace je vytvařet příležitosti 
k mezikulturnímu vzdělávání a přispívat k celosvětovému porozumění. Více než devadesátiletá tradice organizace 
potvrzuje, že myšlenka, která vznikla během první světové války, je v současném multikulturním a vzájemně stále 
propojenějším světě stále aktuální.
Od svého založení realizuje AFS Mezikulturní programy, o.s.:

Program do zahraničí• , v rámci kterého mohou čeští studenti odjet na 3 měsíce, 6 měsíců nebo celý školní rok 
do zahraničí. Během programu žijí studenti v hostitelských rodinách a navštěvují místní střední školy. Stávají se 
postupně členy místní komunity, naučí se jazyk hostitelské země, získají nová přátelství a nový pohled na život.
Hostitelský program• , který českým hostitelským rodinám nabízí příležitost poznat mladého člověka z jiné 
země a kultury prostřednictvím hoštění u sebe doma. Rodiny získají na 3 měsíce, 6 měsíců nebo rok nového člena 
domácnosti, který přijel do České republiky s touhou poznat jinou kulturu a porozumět tak lépe i té vlastní.

Oba programy jsou podporovány dobrovolníky, kteří se můžou zapojit do činnosti organizace v jakémkoliv věku, 
časovém rozsahu a odkudkoliv z České republiky.

1.



AIESEC Česká republika

Kontakt: AIESEC Česká republika, Senovážná 2, 110 00 Praha 1, www.aiesec.cz

AIESEC je mezinárodní studentská organizace s více jak 60 lety zkušeností. Sdružuje vysokoškolské 
studenty po celém světě a zajišťuje jim možnosti získat odborné pracovní zkušenosti v zahraničí 
nebo se účastnit dobrovolnických projektů v různých částech světa. AIESEC působí ve 110 zemích 
světa a počet jeho členů se pohybuje kolem 50 000. Kromě výjezdů do zahraničí umožňuje navíc 
AIESEC studentům naučit se vést svůj vlastní projekt a tým. Tím se zlepší ve svých komunikačních, 
plánovacích a dalších dovednostech.
AIESEC ČR působí v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Zlíně, Karviné a Plzni. Nové pobočky se rozjíždí 
v Hradci Králové a Liberci. Celkem se na aktivitách AIESEC podílí více jak 300 studentů vysokých 
škol. Mezi naše činnosti, kromě zprostředkování zahraničních odborných stáží pro české studenty, 
patří také organizace projektů pro střední školy a středoškolské studenty, které jsou zaměřené 
na poznávání cizích kultur a zlepšení anglického jazyka.

2.



Asociace debatních 
klubů, o. s.

Kontakt: Asociace debatních klubů, c/o Petr Kouba, Pod Vinohrady 77, 751 17 Horní Moštěnice, www.debatovani.cz

Výchovně vzdělávací program zaměřený na orientaci mládeže v problematice současného dění i na rozvoj ko
munikativních a rétorických schopností. Důraz je pak kladen na podporu principů humanismu, demokracie a aktivní 
občanské společnosti. Cílů dosahujeme prostřednictvím unikátní metody akademického debatování, tzn. debatování 
dle pevně stanovených pravidel, kdy se nad kontroverzní tezí střetnou dva tříčlenné týmy, z nichž jeden tezi obhajuje 
a druhý se snaží zpochybnit jejich argumentační linii.
„Debatování“ je mimoškolní aktivita, které se věnují děti a mládež na pravidelných schůzkách i na víkendových turnajích. 
ADK má ovšem zpracovánu i metodiku výuky debatování, která odpovídá požadavkům ŠVP a v ČR ji prosazuje již 
15 let. Z našeho programu pak vychází prakticky všechny projekty založené na debatování.
Součástí programu je:

Debatní liga a Debate Leauge.1.  Oficiální Mistrovství ČR v debatování v češtině i angličtině. Duel tříčlenných týmů – 
vítězí tým, který lépe argumentuje.
Debatiáda a Debatics.2.  Postupová debatní soutěž pro neorganizovanou mládež. Utkání dvou dvoučlenných týmů. 
Vítězí ten tým, který lépe splní své úkoly v debatě.
Romská debatní liga.3.  Unikátní program debatování menšin. Duel dvoučlenných týmů – vítězí ten tým, který se 
lépe připraví.

asociace debatních klubů
české republiky

3.



Asociace křesťanských 
sdružení mládeže

Kontakt: Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s., Thákurova 3, 160 00 Praha 6, www.aksm.adam.cz

Asociace křesťanských sdružení mládeže (dále jen AKSM) vznikla 29. prosince 1997 a je zakládajícím členem 
České rady dětí a mládeže. Jde o dobrovolné seskupení občanských sdružení dětí a mládeže, které ve své činnosti 
zohledňují křesťanské principy a zásady. Členy AKSM jsou občanská sdružení Anima Iuventutis, Brána, MOST 
České Budějovice, Sdružení Jedlová, Křižovatka, Matěj, Petrov, Pyramida, Sarkander a Signaly.cz, působící ve všech 
krajích ČR a mající celkem 6 078 členů, z nichž 73 % je do 26 let.
AKSM se zaměřuje na organizaci velkých – celostátních a mezinárodních – setkání mládeže, která připravuje 
ve spolupráci se všemi svými členskými sdruženími a Sekcí pro mládež České biskupské konference, dále 
na vzdělávání vedoucích, animátorů a dobrovolníků ochotných věnovat rok svého života dobrovolnické službě 
v oblasti volného času dětí a mládeže.
AKSM je držitelem akreditace MŠMT ke školení hlavních vedoucích dětských táborů a akreditace MVČR vysílající 
organizace v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby. K posledním největším akcím patřilo v roce 2007 týdenní 
Celostátní setkání mládeže v Táboře, kterého se zúčastnilo přes 5000 mladých lidí a v roce 2008 víkendové setkání 
české a slovenské mládeže ActIv8 na Velehradě za účasti více než 7 tisíc mladých lidí.

4.



Asociace malých debrujárů 
České republiky 

Kontakt: AMD ČR, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1, www.debrujar.cz

Asociace malých debrujárů České republiky umožňuje dětem a mladým lidem využívat 
volný čas k rozvíjení schopností a znalostí v oblasti vědy, techniky a ekologie. Ve svých 
aktivitách respektuje a využívá dětskou představivost a hravost. Při činnosti využívá 
zejména zábavné pokusy s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky 
a ekologie, které směřují k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí, objevování 
vědy a utvářejí nové cesty k poznání a tvořivosti. Jsme součástí Mezinárodní federace 
malých debrujárů (FIPD) a spolupracujeme s partnery a organizacemi podobného 
zaměření v ČR i v zahraničí.  Svoji činnost rozvíjíme na celém území republiky od 22. 9. 
1992 a ve více než 160 klubech je zapojeno přes 2 000 členů obvykle ve věku 6 – 26 let.

5.



Asociace středoškolských 
klubů České republiky, o.s.

Kontakt: Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s., Česká 11, 602 00 Brno, www.askcr.cz

je nepolitickým mládežnickým občanským sdružením, které usiluje • 
o rozvoj odborných a zájmových aktivit mládeže ve věku do 26 let, 
vyhledávání a výchovu mladých talentů. Současně umožňuje realizaci 
i dalších společenských a zájmových aktivit na středních školách.

je celorepublikovým sdružením s již více jak 17 letou tradicí. • 
V současné době působíme na 65 školách ve všech krajích České 
republiky s členskou základnou přesahující 4 000 členů.

členství se realizuje dle Stanov, na principu individuálního členství • 
ve středoškolském klubu, který je základní organizační jednotkou a může 
se dále členit na kroužky či pracovní a zájmové skupiny. Základní jednotkou 
může být i studentská samospráva (rada, parlament atd.). Kluby mohou 
vznikat na středních školách, centrech volného času i v místě bydliště. 
Členství vzniká zaplacením členského příspěvku jednotlivce na příslušný 
školní rok.

v roce 2007 byl udělen čestný titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast • 
práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010“

6.



Asociace turistických oddílů 
mládeže České republiky

Kontakt: Asociace TOM, Palackého 325, 252 63 Roztoky, ustredi@a-tom.cz, www.a-tom.cz

Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM) je občanské sdružení dětí a mládeže 
s celorepublikovou působností zaměřené především na turistiku a tábornictví. Členy Asociace TOM 
jsou tomíci, kterých je devět tisíc a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských 
i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce 
pro veřejnost, hrají divadlo, závodí v uzlování, překonávání překážek a stavbě stanu v Turistickém 
závodě. Tomíci využívají desítky základen, tábořišť a chalup ve správě ústředí, oddílů nebo Klubu 
českých turistů v nejrůznějších částech republiky. Asociace TOM spravuje také herberk Ferdinanda 
Dobrotivého ve Sloupu v Čechách. Tomíci spolu s woodcraftery pořádají tábor pro české krajany 
v rumunském Banátu, kteří v horské oblasti žijí již přes 150 let a dodnes mluví krásně česky. Tomíci 
úzce spolupracují s Klubem českých turistů. Jsou zakládajícími členy České rady dětí a mládeže.
Kontakty na jednotlivé oddíly či veškeré informace ochotně poskytne ustředí Asociace TOM. 

7.



Asociace víceúčelových základních organizací 
technických sportů a činností České republiky

Kontakt: AVZO TSČ ČR, Lorecká 465, 284 01, Kutná hora, www.avzo-cr.cz

Občanské sdružení, pracující s dětmi, mládeží a ostatními občany pro jejich zapojení do činnosti s orientací na zájmovou, sportovní 
a střeleckou činnost. Zabezpečuje vyhledávání, výběr a výchovu talentů a soustavný růst jejich výkonností a vědomostí. Organizuje 
soutěže, závody a akce v různých disciplínách.
AVZO TSČ ČR je společenská organizace pracující s dětmi, mládeží a ostatními občany, založená v souladu se zákonem o sdružování 
občanů, zabezpečující vyžití a plnění úkolů v oblasti zájmových, sportovních a technických činností členům svých základních 
organizací:

vyhledáváním, výběrem a výchovou talentů,• 
organizováním soutěží, závodů a akcí podle mezinárodních, národních i vlastních pravidel,• 
získáváním a výchovou trenérů, rozhodčích, instruktorů i cvičitelů,• 
vytvářením vlastních lektorských sborů.• 

AVZO TSČ ČR je jednou ze skupiny občanských sdružení schopných řešit komplexně účelné využití volného času, zejména dětí 
a mládeže s úspěšnými výsledky v oblasti:

růstu nových úspěšných sportovců,• 
rozvoje fyzické zdatnosti,• 
omezování kriminality,• 
boje proti drogám a návykovým látkám.• 

V našich 245 základních organizacích pracuje celkem 5 282 členů, z toho 588 dětí do 18 let.

8.



AZIMUT 
Sdružení pro netradiční formy pobytu v přírodě

Kontakt: AZIMUT, Lannova 63, 370 01 České Budějovice, azimut8.eu

AZIMUT je občanské sdružení dětí a mládeže působící v regionu Jihočeského kraje. Sdružuje 
především zájemce o netradiční formy pobytu v přírodě, ale má i středisko stolních 
deskových, karetních a fantasy her. Cílem sdružení je především zajištění celoroční činnosti 
svých středisek, oddílů a klubů a pořádání různých akcí pro organizované i neorganizované 
jednotlivce a skupiny.
Většina členů se schází v pravidelné celoroční činnosti, část je spíše zaměřena na samotné 
akce. To jsou například vodácké sjezdy řek, orientační běhy neobvyklých forem, různé 
netradiční hry v přírodě i ve městě, horolezectví a lanové aktivity. Mezi tradiční akce patří 
hra s názvem Noční výsadek, Divoká voda, Vodácké srazy atp.
Sdružení organizuje mimo jiné: letní tábory, školní vodácké a adaptační kurzy, akce rodičů 
s dětmi, zahraniční výměnné pobyty, turnaje ve stolních deskových hrách…
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Občanské sdružení Blesk

Kontakt: Občanské sdružení Blesk, Antala Staška 65, 140 00 Praha 4, www.sdruzeniblesk.cz

Naše lyžařsko-vodácko-cyklisticko-turistické sdružení dětí pořádá již desátým rokem v rámci projektu 
„Pojeďme na víkend z Prahy ven“ pro pražské děti pravidelné týdenní, víkendové a jednodenní výlety 
a tábory. Akcí sdružení se účastní pravidelně kolem 110 pražských dětí. Činnost o. s. Blesk podporuje 
finančně Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 4 a Praha 2. Zaměřu-
jeme se především na děti a mládež „teenagerského“ věku.
Prostřednictvím vícedenních akcí mají děti možnost poznat různá místa naší republiky, seznámit se 
s horskou turistikou, cykloturistikou, lyžováním a vodáckými sporty, ale i dalšími činnostmi. Lyžovat jezdíme 
do Jizerských hor a Krkonoš. Naše nejoblíbenější řeky pro vodácké výlety jsou Vltava, Berounka a Sázava. 
Na tábor jezdíme do Lhotky u Mělníka poblíž hradu Kokořín.
O pořádaných akcích se mohou děti a rodiče dozvědět z našich stránek www.sdruzeniblesk.cz, kde si mohou 
také prohlédnout fotky z předchozích akcí nebo třeba vytisknout náš zpěvník. Kromě toho posíláme několikrát 
ročně přibližně 110 rodinám pražských dětí přehled našich akcí, které jsme na nejbližší období naplánovali.
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Občanské sdružení Boii

Kontakt: Boii, Náměstí 1 – Zámek, 538 25 Nasavrky, www.boii.cz

Občanské sdružení Boii vzniklo v roce 2002. Naším hlavním cílem je obnova keltských tradic v regionu, dále 
pak podpora kulturního života a vzdělávání. Aktivity sdružení navazují na lokalitu nedalekého keltského 
oppida České Lhotice.
Hlavní činností Boii je vytvoření tzv. Keltského archeoparku – komplexu, který bude veřejnosti představovat 
keltskou civilizaci ze všech možných úhlů pohledu. Součástmi tohoto archeoparku jsou: Keltská stezka 
Železenými horami, expozice Po stopách Keltů, Keltský archeoskanzen.
Naše sdružení se zabývá také pořádáním kulturních akcí – zejména oslav keltských svátků, z nichž 
nejvýznamnější je keltský festival léta Lughnasad (červenec/srpen) a keltský Nový rok – svátek Samhain 
(říjen/listopad). Pořádáme také přednášky, besedy a další.
V neposlední řadě organizujeme vzdělávací akce a programy pro děti a mládež, jejichž cílem je seznamovat 
mladé s naší historií netradičním a pro ně zajímavým způsobem. Při těchto aktivitách spolupracujeme 
s městem Nasavrky, s historiky a dalšími partnery.
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Česká tábornická unie

Kontakt: Česká tábornická unie, Kazašská 1426/6, 101 00 Praha 10, www.tabornici.cz

ČTU (založena 1968, obnovena 1990) je celostátní neziskové zájmové občanské sdružení, volně sdružující děti, mládež 
i dospělé, zaměřené především na turistiku, trampské a tábornické aktivity.
Činnost rozvíjí v celé republice ve dvanácti geografických oblastech, ve kterých pracuje cca 160 základních článků – 
tábornických klubů a osad. Každý základní článek žije svým životem, svobodně vytváří své zaměření a aktivity.
ČTU vychází z myšlenek lesní moudrosti, uplatňujeme výchovu k mravní čistotě a směřujeme ke smysluplnému trávení 
života. Pobýváme v přírodě, chceme být jejími důvěrnými znalci, vnikat do jejích zákonů, vést ostatní k jejímu poznávání 
a stát se jejími ochránci.
Hlavní a celoroční náplní činnosti ČTU je práce s dětmi a mládeží, protože přibližně 70 % členské základny ČTU tvoří děti 
a mládež. Vrcholem jejich činnosti jsou letní tábory, kterých ročně uspořádají okolo 150.
ČTU pořádá nejen pro své členy tradiční tábornické školy, stupňované vzdělávání v odbornosti práce s dětmi a kolektivy, 
v problematice zdravotní prevence a první pomoci. Tradiční jsou potlachy a setkání v lesích, soutěže a hry. Vedle svého 
hlavního poslání nabízí ČTU též akce v oblasti kultury, z čehož nejvíce vyniká tradiční festival Porta a jeho mladší obdoba 
pro děti a mládež Brána.
ČTU je zakládajícím členem České rady dětí a mládeže.
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Československý zálesák 
– svaz pro pobyt v přírodě

Kontakt: Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě, Jaroslav Urban, K Hájku 1719,
509 01 Nová Paka, cszalesak.sweb.cz

Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě vznikl v roce 1992 na ustanovujícím sněmu. ČsZ je 
občanské sdružení dětí a mládeže, je samostatnou nesportovní nepolitickou dobrovolnou organizací 
zájemců o všestrannou činnost v přírodě, která rozvíjí všelidské hodnoty v souladu se zásadami 
humanity, demokracie a vlastenectví. Základním posláním ČsZ je vytvářet a zabezpečovat podmínky 
pro všestranný rozvoj vykonávaných činností po stránce organizační, metodické, propagační a 
materiálně-technického zabezpečení. Základním organizačním článkem ČsZ jsou střediska ČsZ, 
které organizují pravidelnou a systematickou zálesáckou činnost a spolupracují s ostatními zájemci 
o činnost v přírodě.
Hlavní úkoly Čs. Zálesáka:

usiluje o získávání a přípravu členů, vede evidenci dosažených kvalifikací,a. 
zastupuje zájmy svých členů vůči státním orgánům a jiným organizacím,b. 
rozvíjí přátelskou spolupráci členů s ostatními zájemci o činnost v přírodě,c. 
zastupuje zájmy členů a jejich právo na spoluužívání materiálního vybavení ČsZ,d. 
dbá, aby ve všech činnostech byly respektovány zájmy ochrany přírody.e. 
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Český svaz chovatelů

Kontakt: ÚV ČSCH Praha, Ústřední komise pro práci s mládeží, Maškova 3, 
182 53 Praha 8 – Kobylisy, www.cschdz.eu

Členy Českého svazu chovatelů jsou chovatelé a milovníci zvířat, zejména drůbeže, králíků, okrasných a užitkových 
holubů, poštovních holubů, okrasného a exotického ptactva, kanárů, koček, kožešinových zvířat, akvarijních rybek, 
terarijních živočichů, drobných hlodavců, koz, ovcí, psů a jiných domácích a v zájmových chovech chovaných zvířat. 
Ve své činnosti vychází z odborných zájmů chovatelů, které jsou v souladu s úsilím o tvorbu a ochranu životního 
prostředí a ochranu zvířat.
V jeho rámci jsou členy i mladí chovatelé, kteří svoji zájmovou činnost realizují v chovatelských kroužcích nebo přímo 
v základních organizacích svazu. Členství jim umožňuje rozvíjet zájem o chovatelství ve vybraných odbornostech, 
aktivně se zúčastňovat výstav všech stupňů i samostatných výstav zvířat v držení mladých chovatelů u nás i v zahraničí, 
zúčastňovat se různých soutěží a celoroční činnosti v chovatelských kroužcích a základních organizacích svazu včetně 
účasti na letních a zimních chovatelských táborech se zvířaty. Své teoretické znalosti prověřují v tradiční vědomostní 
soutěži, kterou je každoroční Olympiáda mladých chovatelů, jež má svoji tradici od roku 1968. Její vrcholovou částí 
je celostátní kolo, které je od roku 2005 doplněno o mezinárodní kolo, které je střídavě pořádáno v České republice a 
na Slovensku a jehož se zúčastňují nejúspěšnější mladí chovatelé z obou zemí. Vítězi mezinárodních kol byli doposud 
vždy mladí chovatelé z České republiky.
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Občanské sdružení DC 
a projekt „Tancuj a nedrob“

Kontakt: Občanské sdružení DC, Ke kříži 281, 257 21 Poříčí nad Sázavou, www.tancujanedrob.cz

Sdružení DC si klade za cíl předvést a zpřístupnit dětem a mládeži moderní a oblíbené taneční 
styly. Ukazovat jim a motivovat je, jak efektivně využít volný čas. Děti pak nemají čas na lum
párny a lépe se zapojí do společnosti. Projekt je zaměřen na sdružování dětí a mládeže po celé 
ČR bez ohledu na jejich schopnosti. Členové se naučí tancovat, získávají nové kamarády a mají 
možnost uplatnit i schopnosti jiné než je tanec – sami si navrhují oblečení, fotí atd. Projekt je 
celorepublikový a ročně se zapojí několik nových měst. Do budoucna chystá sdružení velké 
taneční vystoupení všech členů.
Děti a mládež mají kromě pravidelného tancování v jejich městě, ještě možnost se několikrát 
do roka sejít na tanečních táborech a srazech.
Vše o projektu našeho sdružení tzn. videa, fotky, co se událo a co se chystá, najdete 
na www.tancujanedrob.cz.
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Dětské umělecké studio 
Milevsko

Kontakt: DUS Milevsko, Alšova 952, 399 01 Milevsko, www.milevsko.cz/dus

Dětské umělecké studio Milevsko vzniklo v r. 1996. Jedním ze zakládajících členů byl divadelní soubor Hlásek, který 
pracuje již 27 let. Studio pořádá Bienále Milevské divadelní léto, na které zve zahraniční i tuzemské soubory. Pořádá 
také divadelní dílny, které jsou jeho součástí. Náplní dílen je zkvalitnění práce divadelních souborů. Například v roce 
2008 to byla výuka Improvizační ligy. Další aktivitou jsou pořady lidové poezie, které mají velký ohlas.
DUS rozvíjí zájem svých členů o kulturu a historii. Navštěvuje kulturní a historické památky – Zwinger v Drážďanech, 
muzea ve Vídni, Pergamon v Berlíně, divadelní představení Krysař z Hammelnu ve stejnojmenném městě, Věž tisíciletí 
v Magdeburgu apod. Soubor Hlásek je zván na divadelní přehlídky a festivaly, jako FITIJ (Santarém, Beja – Portugalsko), 
F.I.T.E (Toulouse – Francie), Centrum neprofesionální dramatiky (Norsko) a Česká beseda (Záhřeb – Chorvatsko).
Zatím největším zážitkem pro naše členy byl projekt EUROPA DOS OCEÁNOS – uvedený na Dnech evropského divadla 
v rámci EXPO‘98 Lisabon. Bylo to divadelní představení Zapovězený uzel, které nastudovaly a společně sehrály tři 
divadelní soubory: Teatrinho de Santarém (Portugalsko), 2 + 3 (Norsko) a Hlásek. Na této světové výstavě měl náš 
soubor také hodinový národopisný program.
Činnost DUS Milevsko podporuje město a Jihočeský kraj, některé projekty také EU.
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Dorostová unie – sdružení 
křesťanských dorostů o. s.

Kontakt: Dorostová unie, sdružení křesťanských dorostů o.s., Lonkova 512, 530 09 Pardubice 
www.dorostovaunie.cz

Dorostová unie – sdružení křesťanských dorostů o. s. sdružuje skupiny dětí a výchovné 
pracovníky. Při své činnosti vychovává děti v duchu křesťanských etických zásad. Zahrnuje 
adekvátním podílem biblické vzdě lávání, mravní a společenskou výchovu, poznávání 
a ochranu přírody, táboření, sport a další dovednosti a aktivity s cílem obsáhnout 
komplexní výchovu osobnosti.
Máme 43 dorostových skupin a působíme téměř na celém území ČR. Dorostové skupiny 
se scházejí jednou týdně. Kromě toho pořádají víkendové akce a letní a zimní tábory. 
Skupiny sdružují více jak 500 členů. Kromě toho DU pořádá akreditované školení hlavních 
vedoucích táborů a další vzdělávací akce pro vedoucí. DU pořádá také celostátní závod  
Biblická stezka a na podzim Setkání dorostů na hradě.
Sdružení poskytuje servis a pomoc všem skupinám pracujícím s dětmi, které o to projeví 
zájem, bez podmínky členství. Současně poskytuje tento servis formou kolektivního člen
ství. Celkem využívá služeb DU okolo 1 500 vedoucích a dětí.
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Duha – sdružení dětí a mládeže 
pro volný čas, přírodu a recesi

Kontakt: Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 
duha@duha.cz, www.duha.cz, www.trochujinak.cz, www.zamecek.net, www.participace.cz

Duha má ke 4 tisícům členů sdružených v desítkách základních článků (dužin) po celé republice. 
Činnost dužin je duhově pestrá, zahrnuje klasické oddíly „kotlíkářů“, outdoorové, turistické, des
kových her, divadelní a jiné. Významnou tradici má v práci s neorganizovanými dětmi a mládeží, 
zejména v otevřených klubech, střediscích volného času a dětských domovech; pro děti z dětských 
domovů vydává Duha Zámeček časopis Zámeček.
Duha dlouhodobě rozvíjí silnou mezinárodní spolupráci, je aktivním členem v NFI (Mezinárodní 
přátelé přírody) a IYNF (Mezinárodní mladí přátelé přírody).
Duha je známá svými programy Trochu jinak a Participace. Program Trochu jinak podporuje 
rozvoj dobrovolnictví a nabízí mladým lidem možnost získání tuzemských i zahraničních zku šeností 
v projektech Workcampy, Tamjdem a Na dlouho mimo. Program Participace existuje od roku 1998 
a podporuje činnost parlamentů dětí a mládeže na úrovni národní, krajské, městské i školní.
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Elim, křesťanská společnost 
pro evangelizaci a diakonii Opava, o. s.

Kontakt: Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o. s., 
Rolnická 21a, 747 05 Opava – Kateřinky, www.elimopava.cz

Elim – křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii je celorepub
likovou neziskovou organizací, jejímž cílem je charitativní a sociální činnost. 
Tato činnost je založena na principech křesťanské lásky a etiky vůbec.
ELIM Opava vznikl v roce 1998 na základě nutnosti zastřešit již existující 
misijní práci s dětmi při Církvi bratrské v Opavě. Tím byly vytvořeny podmínky 
pro její další rozvoj a rozšíření do dalších oblastí podle potřeby regionu a také 
možnosti financování této činnosti z dalších externích zdrojů. Postupně byly 
navázány kontakty s místními úřady a organizacemi, pro které se ELIM stal 
vítaným partnerem.
Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, zejména opuš
těným dětem, dětem z disfunkčních rodin, zdravotně postiženým, nemocným, 
seniorům, alkoholikům, narkomanům, nezaměstnaným, organizuje zájmovou 
a sportovní činnost dětí mládeže a vyvíjí další podobné aktivity. Cílem sdružení 
je péče o celého člověka, o jeho duchovní, duševní a materiální potřeby. Sdru
žení vykonává svou činnost na principech křesťanské lásky a etiky, v souladu 
s právním řádem a tím přispívá k harmonickému životu občanů.
Cíle ELIMu Opava:

Cílem 1. služeb pro děti a mládež je působit na mladé lidi tak, aby měli šanci 
získat nové zájmy a hodnoty, nové pozitivní kamarádské vztahy, odmítavý 
postoj ke kriminalitě a návykovým látkám, rozvinuly své dovednosti 
a schopnosti a stali se tak přínosem pro společnost.
Cílem 2. poradenských služeb je získat, posílit případně obnovit schopnost 
klientů prosazovat a chránit vlastní práva a zájmy, využívat veřejné instituce 
a služby, pomoci jim v oblasti komunikace a mezilidských vztahů a tím 
zmírnit nepříznivou situaci, kterou řeší.
Cílem 3. služeb dobrovolnického centra je seznamovat širokou veřejnost 
s myšlenkami dobrovolnictví, vyhledávat a školit vhodné dobrovolníky, kteří 
mají srdce nezištně pomáhat potřebným spoluobčanům, navázat spolupráci 
s dalšími neziskovými organizacemi a vytvořit dlouhodobý, funkční systém 
dobrovolnictví v Opavském regionu.
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ELSA Česká republika

Kontakt: ELSA Česká republika, nám. Curieových 7, 116 40, Praha 1, www.elsa.cz

ELSA, The European Law Student´s Association je mezinárodní, nepolitická, nezisková a nezávislá 
organizace sdružující kolem 30 000 studentů práv a mladých absolventů z více než 200 univerzit 
v 40 zemích Evropy. Organizace byla založena v roce 1981 a v České republice působí od roku 1990 
na právnických fakultách v Brně, Olomouci, Plzni a Praze. Cílem tohoto sdružení je přispívat k rozvoji 
kontaktů a spolupráce mezi studenty práva a mladými právníky, jejich vzdělávání a osobnostnímu 
rozvoji, úsilí o lepší porozumění a spolupráci mezi Evropany a napomoct rozšíření praktického 
a mezinárodního rozhledu budoucích právníků, neboť čistě akademickou přípravu nelze považovat 
za dostačující.
Těchto cílů se ELSA snaží dosáhnout pomocí širokého spektra aktivit, mezi které spadají především 
simulované soudní spory a další soutěže, díky nimž si studenti mohou prakticky procvičit své znalosti. 
Dále pak pořádání seminářů a konferencí na aktuální témata, především z oblasti práva a právní praxe 
a umožnění absolvování zahraniční stáže.
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Erasmus Student Network

Kontakt: ESN ČR o. s., Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, info@esn-cz.cz, www.esn-cz.cz

Erasmus Student Network Česká republika, nezisková studentská organizace, zastřešuje 
deset mezinárodních studentských klubů při univerzitách v Praze, Hradci Králové, Plzni, Brně, 
Olomouci a Ostravě. Pod hlavičkou celoevropské sítě ESN se stovky dobrovolníků snaží o to, aby 
se přijíždějící zahraniční studenti rychle zorientovali, poznali nové přátele, náš jazyk i kulturu 
a zároveň se pobavili – zkrátka aby na svůj pobyt v České republice nikdy nezapomněli. Pořádáme 
jazykové kurzy, multimediální a degustační prezentace zemí, rozmanité sportovní a kulturní 
akce, večírky, výlety i vícedenní exkurze do zahraničí a mnoho dalšího. Našim společným cílem je 
vzájemné mezikulturní porozumění a obohacení, zvyšování popularity výměnných studentských 
pobytů, možnost seberealizace a zvýšení jazykových a dalších dovedností českých studentů 
a v neposlední řadě propagace samotné České republiky.
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Expedice Natura

Kontakt: Expedice Natura, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, www.expedicenatura.cz

Organizace Expedice Natura byla založena v roce 1990 jako občanské sdružení a od začátku patří mezi 
menší organizace s členskou základnou do 1 000 členů a s celorepublikovou působností. Zaměřením 
občanského sdružení jsou mimoškolní aktivity dětí a mládeže s důrazem na pobyt v přírodě, poznání 
zákonů přírody a na základě získaných zkušeností i účinnou ochranu přírody. Cílem činnosti není 
vytvoření masové organizace, která vytváří aktivity přijatelné pro všechny. Vychází ze zkušeností, že 
vztah k přírodě je hlavně individuální a tyto jedince dokáže spojit právě příroda.
Expedice Natura připravuje a organizuje pro své členy i pro příchozí široké spektrum akcí v přírodě, 
se vztahem k přírodě a její ochraně. Úzce spolupracuje s odbory sociální péče v oblasti dětí 
a mládeže.
Motto Expedice Natura zní: Účinně chránit přírodu a pomáhat ji může jen ten, kdo přírodu důvěrně 
zná a miluje ji. Historie vzniku myšlenek, ke kterým se sdružení hlásí, začíná v 15. století, kdy se 
objevují první zmínky o cíleném pobytu v přírodě. Každé další století doplňovalo a vylepšovalo tuto 
kolekci vztahů k přírodě o další skvělé ideje. Největší autoritou pro členy Expedice Natura je Ernest 
Thompson Seton (zakladatel Woodcraftu a Skautu), jehož dílo a myšlenky ovlivnily a ovlivňují dodnes 
většinu organizací dětí a mládeže vychovávající mladou generaci ke kladnému vztahu k přírodě 
a pobytu v ní.
Aktivity Expedice Natura zahrnují celoroční práci v klubech (jedná se o užší zaměření skupiny členů, 
např. různé typy pěší turistiky, vodní turistika, trecking, péče o přírodu, výtvarné aktivity), víkendové 
akce (většinou se odehrávají v přírodě v celé ČR nebo na vlastní turistické základně), letní tábory 
(jsou pořádány na turistické základně a jsou dvoutýdenní, každoročně se pořádají 2 – 3 turnusy), 
mezinárodní tábory (jedná se o účast členů v táborech po Evropě, ale i vlastní tábor pořádaný 
každoročně na turistické základně), expediční cestování (jedná se o aktivity menších skupinek členů 
po světě – země Peru, Kamerun, Thajsko, Mexiko a pohoří Kavkaz, Pirin, Retezat, atd.), výchova 
vedoucích klubů a skupin (školení praktické i teoretické probíhá většinou na turistické základně), 
provoz a údržba turistické základny (základna leží v chráněném území Českého Středohoří 
u městečka Úštěk).
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Folklorní sdružení ČR

Kontakt: Folklorní sdružení ČR, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1, www.folklornisdruzeni.cz

Folklorní sdružení ČR je občanským sdružením dětí, mládeže a dospělých zájemců o folklor a tradiční 
lidovou kulturu. Členy je 412 folklorních souborů a 59 folklorních festivalů.
Svými 14 tisíci členy je největším kulturním spolkem v České republice. Spolupracuje se 16 regionálními 
folklorními sdruženími ve všech významných národopisných oblastech. Pomáhá pravidelné činnosti 
souborů a jejich prezentaci na folklorních slavnostech a festivalech, vzdělání jejich vedoucích 
a informovanosti svých členů o významných folklorních akcích v ČR i v zahraničí.
Vydává časopis FOLKLOR, kalendář Folklorní akce v ČR, katalog Cesty za folklorem, skládačku Mezi
národní folklorní slavnosti a další informační a repertoárové materiály a publikace. Mezi nejvýznamnější 
akce sdružení patří celostátní soutěž „Zpěváček“ ve Velkých Losinách, mezinárodní festivaly „Písní a 
tancem“ v Luhačovicích a „Pražský jarmark“, Národní krojový ples, přehlídky cyklu Prameny a dětské 
tvůrčí dílny. Je členem mezinárodních organizací tradiční lidové kultury CIOFF, IGF a IOV.
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Harcerstwo Polskie 
w Republice Czeskiej 

Kontakt: Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej, Komenského 4, 737 01 Český Těšín, rn.hpc@seznam.cz

Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej je občanské sdružení dětí a mládeže pracující 
na principech skautingu. Sdružuje své členy bez rozdílu národnosti, politického 
přesvědčení, náboženského vyznání a rasy.
Posláním organizace je výchova dětí a mladých lidí v tradičním skautském duchu. Jde 
o působení průběžné, soustavné a metodicky připravené, podporující individuální 
rozvoj osobnosti, duchovních, intelektuálních a tělesných schopností. Jde rovněž 
o působení na mladého člověka, občana České Republiky, který si uvědomuje své 
povinnosti a odpovědnost vůči sobě, rodině, oddílu, nadřízeným, a celé společnosti.
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Hnutí Brontosaurus

Kontakt: Hnutí Brontosaurus, Hvězdova 10, 602 00 Brno, www.brontosaurus.cz

Hnutí Brontosaurus je nevládní neziskovou organizací (v roce 2009 slaví 35 let), která se 
zaměřuje na ochranu přírody, krajiny a památek, a to především prostřednictvím aktivní účasti 
mladých dobrovolníků na práci pro dané lokality. Stěžejní činnost spočívá v pořádání táborů 
a víkendových akcí, převážně pro mládež starší 15 let. Charakteristickým prvkem těchto akcí je 
propojení užitečné práce se zážitkovým programem, pomocí něhož chce Hnutí Brontosaurus 
vytvářet smysluplnou a zábavnou formu trávení volného času mladých lidí a zároveň posky
tovat bezpečné prostředí pro jejich osobnostní rozvoj a formování pozitivního, zodpovědného 
vztahu k životnímu prostředí.
Akce pracovní, prožitkové i vzdělávací, výstavy, soutěže, celoroční projekty i pravidelnou 
činnost oddílů realizují základní články Hnutí Brontosaurus po celé České republice. 
Tyto akce zaštiťují programy – Akce Příroda, Akce památky, Brďo, Ekostan, Prázdniny 
s Brontosaurem a Vzdělávání.
„Snažíme se, aby po našich akcích nezbyla jen spousta fotek a zážitků, ale i opravené hrady, 
zdravé stromy, louky, čisté studánky a pocit, že je na světě zas o kousek lépe.“
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Hvězdárna a radioklub lázeňského 
města Karlovy Vary, o.p.s.

Kontakt: Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s., P. O. Box 175, 
K Letišti 144, 360 01 Karlovy Vary, www.astropatrola.cz

Hvězdárna Karlovy Vary v roce 2008 oslavila 45. výročí své činnosti, když byla slavnostně otevřena 7. 7. 1963. V roce 2007 
přivítala 300 000. návštěvníka. Od roku 1993 byla začleněna organizačně nejprve do Městského kulturního střediska 
a následně se stala součástí Karlovarského symfonického orchestru, aby byla po roce převedena pod Odbor kultury Úřadu 
města Karlovy Vary. V té době začalo existovat v rámci zařízení sdružení Astra Karlovy Vary, které bylo základním článkem 
organizace DUHA – sdružení pro děti, mládež, přírodu a recesi. Od roku 1996 se proto karlovarská hvězdárna věnuje 
především dětem, kterým nabízí kroužky, kluby, aktivity doplňující školní vzdělávání i mimoškolní využití volného času, to 
vše již od útlého věku. V roce 1997 vznikl také při hvězdárně radioklub pro děti a mládež s volací značkou OK1RHV. Naše 
aktivity jsou tudíž zaměřené ponejvíce na astronomii a radiotechniku.
Stávající provozovatel, Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o. p. s., byl založen Městem Karlovy Vary v roce 
2003 za účelem umožnění rozvoje hvězdárny, aby mohla naplno realizovat projekty s dětmi a mládeží. Tím byl například 
umožněn vstup do České rady dětí a mládeže či Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska, což znamenalo obrovský rozvoj 
možností při práci s dětmi. Pro děti pořádáme celou škálu akcí, což lze posoudit na našich stránkách www.astropatrola.cz.
Naší specifickou činností je také ojedinělý projekt Astronomie pod jednou střechou, kde nabízíme veřejnosti možnost sledovat 
oblohu prostřednictvím našeho i dalších dalekohledů a kamer v České republice on-line na www.astro-webcast.eu.
Dnešní hvězdárna se rozsahem aktivit i návštěvností zařadila na čelní příčku v rámci hvězdáren celé České republiky, 
viditelně reprezentuje naše lázeňské město a svou činností plní bezesporu zcela nezastupitelnou úlohu v Karlových Varech 
při vzdělávání dětí a mládeže a využití jejich volného času.
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INEX – Sdružení 
dobrovolných aktivit

Kontakt: INEX – Sdružení dobrovolných aktivit , Varšavská 30, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, www.inexsda.cz

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezi
národního dobrovolnictví. Zprostředkováváme pro Vás dobrovolnické projekty po celém světě a pro zahraniční 
zájemce organizujeme podobné pobyty u nás. Ročně vyšleme do světa na krátkodobé či dlouhodobé projekty téměř 
800 dobrovolníků a pro 400 zahraničních organizujeme s lokálními partnery dobrovolnické projekty v Česku.
Posláním INEXSDA je skrze dobrovolnické projekty, vzdělávací programy a kampaně podporovat rozvoj tolerantní, 
otevřené společnosti a aktivní, zodpovědný přístup k okolnímu světu na místní i globální úrovni.
Svou činností vytváříme (nejen) pro mladé lidi prostor, v němž mohou čerpat nové zkušenosti, rozvíjet své schopnosti 
a dotvářet si vlastní pohled na svět.
V různých regionech ČR organizujeme mezinárodnědobrovolnické projekty a programy sociální integrace, 
environmentální výchovy a rozvoje venkova. Pražská centrála se vedle vysílání dobrovolníků do zahraničí zaměřuje 
na rozvojově a mezikulturněvzdělávací projekty a kampaně (GLEN, Fotbal pro rozvoj, Stereotýpek v nás), brněnská 
pobočka na sociální programy pro znevýhodněné děti, pobočky Kostelecké Horky a Bílé Karpaty na environmentální 
výchovu a oživení místního dění, tradičních zvyků a řemesel.
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Informační centrum 
oddílů a klubů o. s.

Kontakt: ICOK, Viktorinova 1210/8, 140 00 Praha 4 – Nusle, www.icok.icok.cz

Informační centrum oddílů a klubů o. s. vzniklo v prosinci roku 1995 a postupně se 
profilovalo a vyvíjelo. V první fázi své činnosti se zabývalo službami pro ostatní subjekty 
věnující se práci s dětmi a mládeží, mělo například akreditované školící středisko 
pro vzdělávání vedoucích.
V současné době se věnujeme internetu a informatice, o prázdninách pořádáme 
příměstské internetové tábory, provozujeme na internetu několik portálů pro děti, 
z nichž nejznámější je Magazín eKamarád – www.ekamarad.cz.
Z další činnosti: natáčíme s dětmi amatérské filmy, věnujeme se turistice, sportu apod.
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Jihomoravská rada 
dětí a mládeže

Kontakt: Jihomoravská rada dětí a mládeže, Česká 11, 602 00 Brno, www.jmdeti.cz

Jihomoravská rada dětí a mládeže je dobrovolným seskupením sdružení dětí a mládeže a sdružení pracujících 
s dětmi a mládeží na území Jihomoravského kraje. Posláním JRDM je podporovat ve smyslu „Úmluvy o právech 
dítěte“ zájmy dětí a mládeže, sledující jejich všestranný rozvoj a zajištění plnohodnotného a důstojného života.

WWW.KLUBOVNY.CZ
Projekt, který by měl dítě či rodiče přivést co nejrychleji ke klubovně oddílu, družiny, klubu, kmene či smečky 
a který by rád děti vytáhl od počítačů k partě kamarádů do klubovny, kde to žije, kde se plánují víkendové akce, 
výpravy, pochody, tábory, vystoupení, festivaly…
Klubovny CZ neupřednostňují určitá sdružení, ale snaží se propagovat celé dětské hnutí v jeho pestrosti 
a ohromném množství organizací.
Klubovny CZ jsou projektem Jihomoravské rady dětí a mládeže, najdete-li nedostatky v informacích o vaší 
klubovně nebo chcete-li ji do projektu zařadit dejte vědět přímo nám na info@jmdeti.cz.
Klubovny CZ jsou vyhledávačem smysluplně využitého volného času pro děti i jejich rodiče.
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Jockey Club Malý Pěčín

Kontakt: JC Malý Pěčín , Husova 245/V, Dačice 380 01, www.jcmp.cz

Občanské sdružení Jockey Club Malý Pěčín bylo založeno na přelomu roku 2002 a 2003. Dnešního 
dne čítá naše občanské sdružení něco kolem 15 stálých, 30 pravidelných a nespočet příležitostných 
členů a zájem se nejen u dětí neustále zvyšuje.
Naším cílem je, prostřednictvím pravidelných schůzek i příležitostných akcí, představit a zapojit 
do společné činnosti co nejvíce příznivců nejen koňské krásy, ale i lidí s kladným vztahem 
k přírodě.
Každoročně organizujeme pro děti dětské letní tábory, pravidelné schůzky a nespočet víkendových 
akcí. Naše přítomnost dělá doplňkový program mnoho jiným kulturním akcím v širokém okolí.
Činnost našeho sdružení finančně podporuje město Dačice, Jihočeský kraj i soukromí sponzoři a 
nemalou měrou morálně rodiče našich svěřenců, zač jim patří naše upřímné díky.
Více o naší činnosti naleznete na našem webu www.jcmp.cz. Zde je pro návštěvníky připraven 
bohatý plán akcí a nepřeberné množství fotografií z akcí, které jsme již uskutečnili.
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Skaut

Kontakt: Junák – svaz skautů a skautek ČR, Senovážné nám. 24, 116 47, Praha 1, www.skaut.cz

Skauting staví před člověka příležitosti:
být členem týmu a mít kamarády• 
prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě• 
rozvíjet se, růst• 
pomáhat světu kolem sebe k rozvoji• 
hledat směr pro svůj život• 

Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů – jednak 
příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. 
Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň hrou. Skauting dává do života 
řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi, naslouchat i být otevřený vůči druhým. Učí umět se o sebe 
postarat, brát život do vlastních rukou.
Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na 
raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. 
Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem…

 www.skaut.cz …stovky kluboven po celé ČR	 tel.: 234 621 284
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Klub dobré zprávy

Kontakt: Občanské sdružení Klub dobré zprávy, Alešova 938, 289 22 Lysá nad Labem, klub.aclysa.cz

KDZ je organizací zaměřenou na děti a mládež do 18 let věku. Věnujeme se širokému spektru činností rozšiřujících 
dětské všestranné vědomosti a dovednosti, zejména pořádáním sportovních a zájmových kroužků, jako jsou 
například orientační běh, práce s loutkami, výtvarná a hudební činnost, keramika, tábornické dovednosti, zdravověda, 
modelářství a jiné.
Chceme, aby se děti a mládež mohly seznámit se základními principy křesťanství, které jsou již po staletí vlastní této 
zemi, a proto na schůzkách nechybí biblické slovíčko se čtením z Bible. Tímto je také vedeme k dodržování základních 
etických, estetických a mravních pravidel, a oslovujeme je tak, aby našly uplatnění v dalším životě bez požívání alkoholu 
a jiných návykových látek.
Ve dvou sekcích (v Milovicích a v Lysé nad Labem) pořádáme pravidelné dětské a mládežnické schůzky, jednodenní 
výlety, víkendové akce a tábory.
Vzkaz z Milovic: Rádi vyrážíme do tělocvičny nebo na šipkovanou či do lesa, ale nejraději si při příznivém počasí hrajeme 
na travnatém „place“ uprostřed městské zástavby, kde se k našim hrám přidávají i „děti z ulice“ – nu hurá na trávu 
se vyřádit…
Vzkaz z Lysé: Jsme rádi spolu ve srubu i na okolních hřištích (fotbalovém i volejbalovém). Teď nejraději hrajeme fotbal 
a přehazku. Taky Hututututů a když se setmí, tak schovávanou – u toho je sranda. Dobrý jsou příběhy z Bible a ještě 
lepší životní příběhy křesťanů. Už připravujeme tábor i orientační běh.
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Klub Domino, 
Dětská tisková agentura

Kontakt: DTA, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4, dta@dta.cz, www.dta.cz

Občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura vzniklo v roce 1992.
Naším cílem není vychovávat z dětí budoucí redaktory. Ten, kdo se nestydí, je schopen se přesně vyjadřovat, dokáže formulovat 
otázku a srozumitelně vysvětlit svůj názor, má mnohem větší šance na uplatnění v kterémkoli oboru. My učíme děti, ale zároveň 
se učíme od nich. Legitimací do DTA není jednička z češtiny, ale chuť poznávat vše kolem sebe.
Provozujeme první dětské internetové Rádio Domino (www.radiodomino.cz) a vydáváme dětské internetové Malé (ale naše) 
noviny (www.dta.cz). Malým novinářům nabízíme každý rok internetový kurz mediální výchovy nazvaný Záhada Noratel 
(www.zahadanoratel.cz). Úspěšní absolventi kurzu získávají certifikát a možnost pracovat v dětském mediálním týmu na Dětském 
filmovém festivalu Oty Hofmana.
Kromě kroužků pro děti se zájmem o psané a mluvené slovo pořádáme od roku 1992 anketu, ve které mají žáci základních a 
středních škol možnost navrhnout své pedagogy na titul Zlatý Ámos, nejoblíbenější učitel České republiky (www.zlatyamos.cz). 
Od roku 2004 organizujeme konkurzy do dětské vesmírné posádky nazvané Expedice MARS (www.expedicemars.eu). Výherci 
absolvují výcvik a simulovaný let do vesmíru v Evropském vesmírném centru v Belgii.
V roce 2004 přijal záštitu nad činností DTA Český výbor pro UNICEF. DTA je nositelem mimořádné novinářské ceny Ferdinanda 
Peroutky 2004. DTA byla v roce 2009 za Expedici Mars oceněna na světovém kongresu kosmonautů Medailí Alexeje Leonova. DTA 
je organizací uznanou MŠMT ČR pro práci s dětmi a mládeží.
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Klub mladých Filadelfia

Kontakt: Klub mladých Filadelfia, Studentská 25, 737 01 Český Těšín, www.filadelfia.cz

Posláním Klubu mladých Filadelfia je doprovázet děti a mládež na nesnadné cestě dospívání, podporovat je, pomáhat jim formovat 
jejich osobnost na základě biblických principů a vést k budování nových mezilidských vztahů. Svou činnost tento Klub započal v roce 
1997 ve městě Český Těšín, kde působí dodnes. K jeho registraci u Ministerstva vnitra České republiky došlo o dva roky později.
Cílem Klubu mladých Filadelfia je poskytovat výše uvedeným věkovým skupinám smysluplné využití volného času. Úsilím je rovněž 
minimalizace negativních patologických jevů, jež se v současném světě značně rozšířily a které vedou k nežádoucím projevům 
chování. Samotné sdružení sestává z Výtvarného a modelářského kroužku, Klubu Dorost, Klubu Mládež a Awana klubu, jenž je 
součástí organizace Awana International. Opomenout nelze ani sportovní klub s názvem 3D fotbal. Samotná zkratka 3D v sobě 
skrývá tři základní pojmy: „Duše“, „Duch“ a s jistou nadsázkou ve smyslu těla pak pojem „Dělo“ (dobíjení fyzické energie). Dnes je 
součástí Filadelfie rovněž Nízkoprahové zařízení Fontána, jež rozvíjí svou působnost ve městě Karviná, a to od roku 2003.
Obsahem naší práce je příprava a realizace mnoha kulturních a společenských akcí, sportovních aktivit, přednášek na rozmanitá 
témata odpovídající příslušné věkové kategorii dětí, dále pak cestopisy se zajímavými hosty, taneční vystoupení, soutěžní turnaje 
v různorodých sportech, pravidelná výuka angličtiny pro zájemce z řad studentů, společné výlety do přírody, víkendové pobyty, 
letní stanové tábory, sjíždění řek, apod. V letech 2004 – 2007 naše sdružení organizačně zajišťovalo muzikál „Jákob“. Více se o nás, 
naší historii i jednotlivých klubech můžete dočíst na internetových stránkách www.filadelfia.cz. Věříme, že „investice“ do mladé 
generace se vyplácí.
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Klub Pathfinder

Kontakt: Klub Pathfinder, Peroutkova 57, 150 00 Praha 5, www.pathfinder.cz, www.bezvacity.cz

Jestli také patříš mezi lidi, kteří se nespokojí s frázemi a tradičními odpověďmi, pak jsi 
pathfinder, tedy ten, kdo se vydává po nevyšlapaných stezkách přírody, myšlení, vědění, víry. 
Klub Pathfinder sdružuje ty, kteří chtějí žít aktivní a zodpovědný život vůči sobě i světu.
Cílem sdružení je pracovat s dětmi a mládeží, pomoci jim se základní orientací v životě, 
v získání užitečných a správných návyků, vlastností a dovedností. Vést děti a mládež 
k odpovědnosti k sobě, druhým lidem, k životnímu prostředí i ke Stvořiteli. To vše se děje 
prostřednictvím pravidelné oddílové činnosti, víkendových tematických setkání, celostátních 
nebo oblastních srazů a letních táborů. Zároveň jsme zaměřeni na výchovu a vzdělání 
kvalitních dospělých vedoucích oddílů. Naše aktivity jsou určené i pro neorganizované děti 
a mládež, kteří jsou nezanedbatelným procentem účastníků většiny akcí. Součástí našeho 
působení je také zřetelný postoj k alkoholu a drogám.
Být pathfinderem znamená být v pohybu, lacině neopisovat, nepřehlížet druhé.
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Klub přátel umění 
v České republice, o.s.

Kontakt: KPU ČR, P. O. Box V. Michal, Údolní 32, 602 00 Brno – Střed, www.kpu-cr.org

Občanské sdružení, založené roku 1993 v Brně, působí v kultuře 
v rámci České republiky. Organizace volně navazuje na Klub 
přátel umění založený v Brně roku 1900 Leošem Janáčkem 
a Jožo Úprkou.
Klub přátel umění v České republice (KPU ČR) sdružuje obory: 
divadlo, hudba a výtvarné umění. Orientuje se převážně na mlá
dež. Sdružuje také děti i osoby starší 26 let.
Hlavní zásadou je svobodná umělecká tvorba, neovlivňována 
případnými politickými a ideologickými zásahy.
KPU ČR pořádá vzdělávací akce, divadelní a hudební produkce, 
výstavy. Vyhledává umělecké talenty a pracuje s nimi.
V rámci KPU ČR působí také Moravia Velociped, Brno (renovace 
a výstavy historických jízdních kol).
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Klub Úplně 
Fantastické Rekreace 

Kontakt: Klub úplně fantastické rekreace, Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště 
www.kufr-usvit.cz

Klub Úplně Fantastické Rekreace čili ve zkratce KUFR je občanské sdružení úspěšně fungující 
na Slovácku již dlouhá léta. Snažíme se kvalitně a za rozumnou cenu vyplnit volný čas dětí, mládeže 
i dospělých. Členem Kufru se může stát v podstatě kdokoliv. Naše činnost je zaměřena především 
na pobyt a sporty v přírodě. V létě se s námi můžete vypravit na tábory, do hor za turistikou, na kola, 
vodu, v zimě pak na běžky či sjezdky, zajít do sauny nebo na bowling. A především můžete poznat 
nové lidi podobných zájmů, odpočinout si, zrelaxovat mimo civilizaci, v pohodě a s dobrým pocitem 
aktivního využití času. KUFR mimo svou činnost poskytuje k zapůjčení rafty, lodě, pádla, vlek na kola 
a další tábornický materiál.
Další informace lze najít na našich internetových stránkách www.kufr-usvit.cz, kde je možné 
nahlédnout do Fotogalerie z našich akcí či si stáhnout Zpravodaj, ve kterém se dozvíte vše potřebné 
o chystaných akcích.
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KOALA

Kontakt: KOALA, Novoveská 63, 466 01 Jablonec nad Nisou, www.koala-os.net

Občanské sdružení KOALA je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2003. 
V začátcích pořádalo sdružení jednodenní výlety do přírody a postupně přešlo k pořádání 
letních dětských táborů. Při své činnosti s dětmi spolupracuje se strážníky městské 
policie Jablonec nad Nisou, společností EkoKom – Tonda Obal (třídění odpadů), BESIP 
a v neposlední řadě se zástupci NP České Švýcarsko. Na akcích vede děti k tradičním 
hodnotám jako je týmová práce, vztah k přírodě, kamarádství a snaží se eliminovat sociálně 
patogenní jevy. V rámci táborů spolupracuje s dětskými domovy a snaží se o začlenění dětí 
z dětských domovů do kolektivu. V roce 2009 KOALA pořádala již čtvrtý ročník letního 
tábora. Krátce po svém vzniku se sdružení stalo členem České rady dětí a mládeže.
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Kolpingovo dílo 
České republiky

Kontakt: Kolpingovo dílo ČR, nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, www.kolping.cz

Občanské sdružení Kolpingovo dílo ČR bylo založeno 
21. 10. 1992 a jeho centrum se nachází ve Žďáře 
nad Sázavou. V současné době je registrováno okolo 
800 členů v 36 Kolpingových rodinách (základní 
články), které působí na území celé České republiky 
a pracují na dobrovolnické bázi.
Hlavními oblastmi činnosti jsou práce s dětmi 
a mládeží, aktivity v sociální oblasti a vzdělávání, 
rozvíjení spolkového života a podpora občanské 
angažovanosti ve společnosti.

39.



Krajská rada dětí 
a mládeže Karlovarska

Kontakt: Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, Karlova 17, 350 02 Cheb, www.krdmk.com

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska je jedinou 
organizací působící Karlovarském kraji, která zastřešuje 
další organizace poskytující nabídku volnočasových aktivit 
dětem a mládeži do 26 let. KRDMK sídlí v Chebu, v jejím 
předsednictvu je šest stálých členů. Působí již osm let 
a spolupracuje např. s organizacemi jako ČNA, TANDEM, 
Adopce na dálku, Školy pro Afriku… Rozvíjí mezinárodní 
spolupráci a participuje na projektech Jugendring Ober
franken. Napomáhá členům navazovat partnerství a zapojit 
se do výměnných aktivit na obou stranách hranice.
Během svého působení se KRDMK organizačně podílela 
již na mnoha různých akcích, z nichž nejvýznamnější bylo 
sedm ročníků Bambiriády.
Cíle KRDMK:

podporovat činnost členských sdružení,• 
vytvářet co nejlepší podmínky pro jejich činnost,• 
napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí,• 
navazovat kontakty mezi organizacemi a koordinovat • 
jejich činnost,
poradenským a informačním servisem pomoci mlá• 
dežnickým sdružením získávat granty, spolupracovat 
s příslušnými orgány Krajského úřadu v KV.
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Křesťanské sdružení Benjamin, 
pobočka 04 Orlová

Kontakt: Křesťanské sdružení Benjamin, pobočka 04, Petra Cingra 482, 735 11 Orlová-Město 
www.benjaminorlova.cz

Křesťanské sdružení Benjamin se zabývá prací s dětmi a mládeží a svou činnost staví na principech 
křesťanské etiky a humanismu. Snaží se vycházet vstříc rozličným potřebám mladé generace a pomáhá 
jí tyto potřeby naplňovat hodnotným způsobem.
Místní pobočka 04 Orlová byla založena v roce 1996 na základě vysoké poptávky o podobnou činnost 
v Orlové a okolí. Se vznikem sdružení se otevřely široké možnosti spolupráce s organizacemi, které se 
sice nedeklarují jako křesťanské, avšak mají zájem o to, aby život člověka měl vysokou kvalitu a opíral 
se o pevné základy.
Křesťanské sdružení Benjamin, pobočka 04 je členem České rady dětí a mládeže.
V rámci sdružení působí jeho členové a další dobrovolníci, máme široké pole přátel, spolupracovníků 
a příznivců, kterých si nesmírně vážíme. Po více než čtrnáctileté praxi můžeme říci, že se nám daří 
dosahovat mnohých cílů.
Nechceme však usnout na vavřínech. V našem prostředí stále vidíme potřebu pochopení a vstřícnosti, 
a tak si klademe nové úkoly a přijímáme nové výzvy, neboť stále je co tvořit a o co usilovat.
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KVĚT – sdružení klubů dětí 
a dětských domovů v ČR

Kontakt: KVĚT – sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 
www.folkovykvitek.cz

Dětské sdružení KVĚT vzniklo v roce 1990. V roce 1995 na Shromáždění 
vedoucích klubů přijalo program a změnu stanov, která upravuje hlavní cíle 
a činnost sdružení – integraci dětí z dětských domovů do ostatní populace, 
narovnávání hierarchie hodnot dětí a výchova děti k rodičovství. KVĚT je 
největším a nejstarším sdružením pro děti z dětských domovů.
Nejviditelnější a nejvýznamnější akcí je celorepubliková dětská autorsko-
interpretační soutěž v hudebních žánrech folk a country „Folkový kvítek“ 
probíhající v šesti krajích formou výběrových kol s finále na Konopišti u Be-
nešova. KVĚT pořádá fotografickou soutěž pro děti z dětských domovů „MŮJ 
DOMOV“. Dále centrálně připravuje a organizuje veškeré letní a zimní tábory, 
klubové akce, vzdělávací akce pro vedoucí táborů a klubů.
KVĚT má 1 300 členů v 48 dětských domovech po celé České republice.
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Občanské sdružení 
Lačhe Čhave

Kontakt: o.s. Lačhe Čhave, Rovnoběžná 34, 140 00 Praha 4, www.lache-chave.cz

Občanské sdružení Lačhe Čhave poskytuje dvě sociální služby – 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a socializačně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi. Náplní je především širší sociální a drogová 
prevence, která je zajištěna nízkoprahovým klubem pro děti a mládež 
v regionu Praha 4.
Vedoucími jsou i romští a vietnamští asistenti, kteří znají nejlépe kulturu, 
zvyky a problémy dané skupiny. Do aktivit (příměstský tábor, výjezdové 
akce, výlety, návštěvy kulturních akcí a vystoupení) se aktivně zapojují 
vedle pracovníků i studenti VOŠ a VŠ, kteří zde plní praxe.
Služby poskytujeme na adrese Libušská 319/126, Praha 4 – Libuš.
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Liga lesní moudrosti 
The Woodcraft League

Kontakt: Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, www.woodcraft.cz

Liga lesní moudrosti je nezávislá samostatná organizace sdružující chlapce i dívky, muže i ženy každého věku se zájmem o woodcraft 
– výchovné hnutí, které vytýčil počátkem 20. století americký spisovatel, malíř, přírodovědec a pedagog Ernest Thompson Seton.
Cílem Ligy lesní moudrosti je přivést člověka do přírody a naučit jej v přírodě pobývat jen s nejnutnějšími vymoženostmi civilizace, 
aby se vzkřísily jemnější stránky jeho ducha a jeho vědomí sounáležitosti s prostředím, ze kterého vzešel. Program lesní moudrosti 
– woodcraftu – nehlásá útěk do přírody, ani nechce z lidí vychovávat indiány nebo zálesáky, ale klade si za cíl vrátit člověka tam, kam 
patří a pomoci mu nalézt kořeny skutečného lidství.
V programu Ligy je pobyt v přírodě, spojený s pozorováním, přemýšlením, zhotovování různých předmětů, a v neposlední řadě 
i práce pro druhé. To však nemá vést k učenosti a samoúčelnosti, ale je vždy pouze prostředkem k výchově charakteru, na cestě 
k lidství. LLM je jednou z mála organizací se systematickou formou celoživotního vzdělávání. Ujeď za den na kole 150 km, rozpoznej 
a pojmenuj na obloze 12 souhvězdí, urči podle hlasu 12 druhů ptáků, vyřež a vydlabej ze dřeva misku o objemu 0,35 l, postav latrínu 
na táboře nebo pomáhej v domově důchodců – za to vše můžete získat symbolické orlí pero.
Systém orlích per je zpracován pro všechny věkové kategorie desítkami odborníků a patří k nejlépe propracovaným systémům 
výchovy a zkoušek tohoto druhu u nás. Avšak není cílem být nejlepší, soutěžit v množství nasbíraných orlích per – právě onen proces 
získávání vědomostí, učení se něčemu novému, dlouhodobého tréninku a nabírání zkušeností a předávání je dalším, to je ten pravý 
cíl každého woodcraftera nezávisle na tom, je-li členem LLM či nikoliv.
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Lípa 2

Kontakt: Lípa 2, Dolní 6, Lada, 470 01 Česká Lípa 1, www.lipsti.cz

Sdružení Lípa 2 se zaměřuje především na posilování právního vědomí občanů, zeměpisné a kulturní poznávání, 
zvyšování turistické zdatnosti a podporu budování občanské společnosti.
V oblasti práva Lípa 2 ve spolupráci s partnerskými spolky pořádá právní školení pro vedoucí dětských táborů, 
chaloupek i jiných pobytových akcí dětí a mládeže. V tomto směru sdružení poskytuje i další metodickou pomoc 
prostřednictvím internetu. Konkrétní právní problémy pak řeší malá internetová bezplatná právní poradna Lípy 2 
nazvaná Responsa. Protože je Lípa 2 sdružením dětí a mládeže, prioritně jsou řešeny otázky týkající se mládeže 
a práce s mládeží.
Zeměpisné a kulturní poznávání, jakož i zvyšování turistické zdatnosti realizuje Lípa 2 prostřednictvím četných 
výprav, výletů a exkurzí vždy s předem připraveným vzdělávacím programem se zaměřením na děti a mládež. Díky 
členství Lípy 2 v České radě dětí a mládeže jsou tyto činnosti navíc úrazově pojištěny.
Podpora budování občanské společnosti pak tvoří jakési zastřešení a smysl všech snah Lípy 2. Pomocí juristickou 
sleduje sdružení tolik potřebné nastolení vlády práva, jež je v České republice stále jen ve stavu zrodu. Vlasti
vědnými, poznávacími a spolkovými aktivitami se potom Lípa 2 snaží přispívat k účinnější výchově dospívající 
generace, vážnosti k odkazu předků, úctě k přírodnímu a kulturnímu dědictví, prohlubování morálních zásad 
a zlepšování mezilidských vztahů. Uvedenému slouží i charitativní činnost sdružení.
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Mládež Českého 
červeného kříže

Kontakt: Mládež ČČK, Thunovská 18, 118 04 Praha 1, www.mladezcck.org

Mládež Českého červeného kříže (M-ČČK) je zvláštní složkou Českého červeného kříže, 
která sdružuje mladé lidi ve věku od 6 do 26 let. M-ČČK má vlastní činnost, právní sub-
jektivitu, strukturu a volené orgány. Český červený kříž je součástí Mezinárodního hnutí 
Červeného kříže a Červeného půlměsíce a řídí se jeho Principy. Členové a dobrovolníci 
M-ČČK se ve svém volném čase věnují především projektu Děti – vedou skupiny dětí a 
pořádají pro ně jednodenní a vícedenní akce, letní tábory nebo organizují zdravotnické 
dozory na kulturních, sportovních akcích. Kromě projektů HELP TRANS – pomoc v pohybu 
a HIV/AIDS a život nás všech spolupracují na programech Českého červeného kříže 
především v oblasti výuky první pomoci dětí a mládeže.
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Mladí konzervativci

Kontakt: Mladí konzervativci, Zborovská 42, 150 00 Praha 5, www.konzervativci.cz

Mladí konzervativci vznikli jakožto sdružení mladých pravicově orientovaných lidí již v roce 
1991. Cílem MK je v prvé řadě prosazovat konzervativní a liberální myšlenky s důrazem 
na svobodu jednotlivce a tradice evropské civilizace.
Pořádáme proto přednášky, semináře i konference, kde se mohou především mladí lidé setkat 
s významnými představiteli politického, ekonomického nebo společenské života a diskutovat 
s nimi aktuální společenské otázky.
Pravidelně členové MK pořádají i různé společenské akce, jako jsou např. filmové kluby, letní 
a zimní kempy, plesy, či víkendové semináře spojené s poznáváním různých míst ČR.
Jelikož MK již od počátku vznikli jako politická organizace, je samozřejmě důležitý i vztah 
k politickým stranám. Již od roku 1993 je znatelná tendence MK k otevřené spolupráci s ODS, 
i když stále zůstáváme otevřenou organizací pro ostatní pravicové proudy v ČR. Jasná je ale 
naše otevřená a přímá podpora ODS, která je pro nás jedinou relevantní pravicovou stranou.
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Mladí křesťanští demokraté

Kontakt: Mladí křesťanští demokraté, Karlovo nám. 5, 120 00 Praha 2, www.mladikd.cz

Mladí křesťanští demokraté jsou nezávislou mládežnickou organizací konzer vativně 
smýšlejících mladých lidí. V podobě občanského sdružení existujeme od roku 1997 
a máme blízko ke Křesťanské a demokratické unii – Československé straně lidové. 
Jsme však otevření všem, kdo sdílejí náš pohled na společnost a dění kolem nás. 
Mezi našimi členy jsou zejména studenti středních a vysokých škol, ale i mnoho 
mladých lidí nejrůznějších profesí.
Naším hlavním cílem je trvalá obhajoba a prosazování křesťanských a konzer
vativních hodnot ve společnosti a v politickém životě. Snažíme se proto především 
mladým lidem zprostředkovávat křesťanskodemokratický a konzervativní pohled 
na politiku a společnost a poskytnout jim možnost dále jej rozvíjet. Považujeme 
tento cíl za náš příspěvek k uchování a rozvoji tradičních společenských a kulturních 
hodnot.
Chceme se aktivně zapojit do práce pro obecné blaho. Naše působiště vidíme 
především na regionální a komunální úrovni, na kterých můžeme být svým 
spoluobčanům a jejich každodenním problémům nejblíže a nejlépe nápomocni.
Těžiště naší činnosti spočívá ve vzdělávacích akcích a aktivní účasti na politickém 
životě. V minulosti jsme uskutečnili celou řadu besed, přednášek, seminářů 
i odborných konferencí k nejrůznějším tématům společenskopolitického dění 
za účasti řady politiků a odborníků. Cílovými skupinami jsou mladí lidé a studenti, 
ale většina akcí je přístupna široké veřejnosti. Svým členům poskytujeme řadu 
možností pro další politické vzdělávání doma i v zahraničí a pro tříbení svých 
názorů v diskuzi.
Kromě těchto vzdělávacích akcí zaujímáme vlastní stanoviska k aktuálnímu 
politickému dění. Své názory se snažíme prosazovat jak v občanské společnosti, 
tak i v politické sféře díky našemu zastoupení v KDUČSL.
Mladí křesťanští demokraté spolupracují s celou řadou domácích i zahraničních 
partnerských subjektů. V České republice jsou to především pobočky zahraničních 
nadací KonradAdenauerStiftung a HannsSeidelStiftung a domácí instituce, jakou 
je Evropská akademie pro demokracii.
Významnou součástí naší činnosti je aktivní spolupráce se partnerskými 
organizacemi v zemích Evropské unie. Naše sdružení je členskou organizací Mladé 
evropské lidové strany (YEPP) a zakládajícím subjektem Mladé visegrádské čtyřky.

MLADÍ KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ
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Mladí sociální demokraté 

Kontakt: Mladí sociální demokraté, Hybernská 7, 110 00 Praha 1, www.mladi.cz

Mladí sociální demokraté jsou mládežnickou samostatnou nezávislou organizací sociálně 
demokratické orientace. Otevíráme se všem mladým lidem od 15 do 35 let podobného 
politického smýšlení. Usilujeme o společnost svobodných lidí, společnost práva a vzdělání. 
Chceme mladým lidem nabídnout alternativu ke stávajícím problémům, oslovit je vizí nové, 
spravedlivější a prosperující společnosti založené na tradičních evropských hodnotách, svobo
dě jednotlivce a kooperující společnosti a státu s větším zapojením občanů do rozhodování 
o věcech veřejných. Nabízíme alternativu dynamické a participativní demokracie, společnost 
tolerance a solidarity.
Zároveň umožňujeme našim členům neformálně se seznamovat s představiteli politického 
života ČR prostřednictvím účasti na vzdělávacích seminářích. Vybraní zájemci mohou vycestovat 
do zahraničí a účastnit se zde konferencí a letních i zimních kempů společně se členy našich 
partnerských organizací ze všech zemí EU i mimo ni.
Spolupracujeme s Českou stranou sociálně demokratickou, jež je nám politicky nejbližší.
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Moravská hasičská jednota o.s.

Kontakt: Moravská hasičská jednota o.s., Zdeněk Milan – prezident, Stará osada 608, 664 84 Zastávka, www.mhj.cz

Moravská hasičská jednota o.s., sdružuje občany – dobrovolné hasiče, jejichž krédem 
je pomáhat všem spoluobčanům, kteří se nachází v nouzi. Naši členové tvoří základ 
dobrovolných hasičských jednotek, podílíme se na jejich odborné přípravě a formou 
školení a besed seznamujeme občany a děti se správnými návyky a zásadami krizového 
jednání při mimořádných událostech. Velkou pozornost věnujeme výchově mladých 
hasičů. Děti učíme nejen odpovědnému přístupu k práci v kolektivu, ale i pomoci 
druhým, kteří jsou v nouzi. Hasiči se významně podílí i na společenském životě v obcích 
organizováním různých společenských akcí.
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NTS TEXAS RANGERS

Kontakt: NTS TEXAS RANGERS, Březinova 7, 586 06 Jihlava, ntstexas@seznam.cz

Jsme malé nezávislé sdružení, působící v Jihlavě a okolí. Naším hlavním cílem je 
seznámit děti s trampským hnutím u nás. Víkendové výpravy trávíme pobytem 
v přírodě. Snažíme se děti naučit, jak se v přírodě chovat, jak tábořit. Vyjíždíme buď 
na náš srub, nebo na osady spřátelených trampů. Společně s některými osadami 
pořádáme akce pro děti jako například trampské vánoce. V čase prázdnin vyrážíme 
na větší výjezdy. Seznamujeme děti s historií trampingu, putujeme po slavných 
osadách a navštěvujeme naše trampské kamarády (např. Posázaví, Berounka, Jižní 
Čechy). Dopravujeme se po trampsku: pěšky, vlakem, na lodích.
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o.s. Filadelfie

Kontakt: o.s. Filadelfie, Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek, info@filadelfie.cz, www.filadelfie.cz

Přání podílet se na zkvalitňování života dětí a mládeže. Přání být zdrojem pozitivních morálních, 
sociálních a duchovních hodnot dětem a mládeži. Přání naplňovat Kristovo přikázání lásky 
k bližnímu. Tato přání stála v roce 2001 u zrodu našeho sdružení o.s. Filadelfie.
Své úsilí směřujeme do dvou základních oblastí činností. Orientujeme se jednak na děti a mládež 
ohrožené společensky nežádoucími jevy, kterým nabízíme služby nízkoprahových zařízení pro děti 
a mládež, a to ve městech Frýdku-Místku a Frýdlantu n. O.
Druhou skupinou dětí, kterým se věnujeme, jsou ty, které se ocitly v dětských domovech a podobných 
ústavech. Středisko Filadelfie – Přístav Oldřichovice se zabývá všestrannou podporou náhradní 
rodinné péče. V rámci této činnosti jsme postavili již pět domů pro velké pěstounské rodiny a 
rozvíjíme další služby pěstounským rodinám.
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Občanské sdružení Altus

Kontakt: Občanské sdružení Altus, Strojařů 1387, 537 01 Chrudim, www.osaltus.cz

Občanské sdružení Altus, které si při svém vzniku v roce 1999 dalo do vínku motto 
„Život se neměří na dny, ale na skutky“, se zabývá především organizováním akcí pro děti, 
mládež a veřejnost, provozuje pravidelné internetové zpravodajství, organizuje akce 
pro vlastní členy a v neposlední řadě pomáhá propagovat neziskový sektor. Sdružení 
tvoří mladí lidé, kteří se chtějí zapojit do rozvoje společnosti a do událostí v občanském 
životě. Občanské sdružení Altus působí v Pardubickém kraji a je členem České rady dětí 
a mládeže a Koalice nevládek Pardubicka. Mezi hlavní projekty v současné době patří 
provoz informačního portálu www.chrudimka.cz, pořádání Bambiriády v Chrudimi nebo 
provoz deskové herny pro děti.

Oblasti aktivit sdružení:
akce pro děti a veřejnost• 
místní partnerství a rozvoj • 
obce
aktivity pro členy, příznivce • 
a sympatizanty
prezentační, vzdělávací • 
a sportovní aktivity
veřejné akce / akce na klíč• 
neziskový sektor – pracovní • 
skupiny, semináře
ekologická výchova a osvěta• 
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DĚTI BEZ HRANIC

Kontakt: DĚTI BEZ HRANIC, Jeremenkova 70, 147 00 Praha 4, www.detibezhranic.cz

DĚTI BEZ HRANIC je občanské sdružení dětí, mládeže a dospělých, které baví pořádat tábory, víkendy 
a výlety a v rámci nich vymýšlet zajímavou aktivní zábavu a dobrodružství pro všechny účastníky.
Sdružení bylo založeno v roce 2004 a od té doby uspořádalo celou řadu akcí, výletů, víkendů a táborů, 
obvykle se zvláštním zaměřením na praktickou výuku první pomoci a ukázky záchranářství. Naše činnost 
je pravidelná a celoroční a je určena pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let bez nutnosti členství 
ve sdružení.
Všichni naši členové a pracovníci jsou lidé nadšení pro různé volnočasové aktivity dětí a mládeže a věnují 
těmto činnostem podstatnou část svého volného času. Jsou to zkušení výchovní pracovníci zimních 
a letních dětských táborů, sportovní instruktoři, vedoucí dětských kroužků, vychovatelé na ŠvP, pedago
gičtí pracovníci a studenti, praktikanti a odchovanci námi pořádaných akcí
Sdružení DĚTI BEZ HRANIC je členem České rady dětí a mládeže a je zakládajícím členem Rady dětí 
a mládeže hl. m. Prahy.
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Občanské sdružení 
Gaudolino

Kontakt: Občanské sdružení Gaudolino, Masarykovo nám. 29, 783 91 Uničov, www.gaudolino.cz

Gaudolino vzniklo v dubnu 2004 jako otevřené a nezávislé sdružení se zaměřením na volný 
čas dětí a mládeže. Našimi aktivitami se ale snažíme vytvářet i prostor pro zapojování rodičů, 
rodinných příslušníků a známých do aktivit dětí. Programy, které nabízíme, jsou koncipovány 
tak, aby účastníky nejen zabavily, ale zároveň podporovaly rozvoj jejich osobnosti a umožnily 
jim seberealizaci. Aktivity jsou zaměřeny na turistiku ve všech podobách, osvojování 
tábornických dovedností, provozování nejrůznějších řemeslných a výtvarných dílen, ale 
i na širokou škálu her, tradičních i netradičních sportovních aktivit a dalších specializovaných 
aktivit. Vyvrcholením celoroční činnosti sdružení jsou letní dětské tábory. Vše, co se na našich 
akcích děje a v budoucnu bude dít, je podřízeno našemu hlavnímu mottu: „Chceš se bavit? Chceš 
se smát? S Gaudolinem pojď si hrát!“. Od tohoto hesla se odvíjí i náš přístup k práci s mladými 
lidmi. Naším cílem není pracovat „S“ dětmi a mládeží, ale „PRO“ děti a mládež.
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Hnutí GO! o.s.

Kontakt: Hnutí GO! o.s., Katedra rekreologie FTK UP, tř. Míru 115, 771 40 Olomouc, www.hnuti-go.cz

Posláním Hnutí GO! je rozvíjet metodu zážitkové pedagogiky za účelem 
osobnostně-sociálního rozvoje mladých lidí prostřednictvím odborně vzdě-
lávaných dobrovolníků. Za tímto účelem pořádáme vzdělávací se mináře, kurzy 
pro pedagogy, publikujeme a účastníme se odborných kon ferencí vě novaných 
zážitkové pedagogice. Našimi hlavními prostředky jsou hra a výchova v přírodě, 
kterými každoročně připravujeme adaptační kurzy GO! pro studenty prvních 
ročníků středních škol. Naší vizí je člověk připravený pro život.
Více než 60 dobrovolníků našeho sdružení staví na hodnotách otevřenosti, 
odbornosti a dobrovolnosti. Projekt GO! tak od svého vzniku výrazně ovlivnil 
první dny ve škole tisícům studentů na desítkách škol v České republice 
a další inspiroval v pořádání obdobných kurzů. Od počátku naší činnosti úzce 
spolupracujeme s Katedrou rekreologie FTK UP v Olomouci.
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Občanské sdružení 
Letní dům

Kontakt: Občanské sdružení Letní dům, Vyšehradská 41, 128 00 Praha 2 – Nové Město, www.letnidum.cz

Občanské sdružení Letní dům je nestátní neziskovou organizací, která nabízí 
svou službu dětem a mladým lidem z dětských domovů od roku 1997. Letní dům je 
členem České rady dětí a mládeže a SKOKU (Spolek oborové konference nestátních 
neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti).
Posláním občanského sdružení Letní dům je zejména formou pravidelných 
sociálně-terapeutických pobytů a návštěv v dětských domovech pomáhat dětem 
a mladým lidem z dětských domovů nalézat a využívat zdroje vnitřní jistoty 
a vyrovnanosti směřující ke spokojenému a plnohodnotnému životu.
Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku od 6 let do 26 let, v jejichž 
osobní historii se objevuje zkušenost s ústavní výchovou. Službu jim poskytujeme 
dlouhodobě a kontinuálně a na základě jejich dobrovolného zapojení.
Letní dům využívá ve své práci arteterapie, artefiletiky, muzikoterapie, 
tvořivé dramatiky i práce s tělem. Nabízí tak klientům bezpečný prostor 
pro sebevyjádření a uvolnění pocitů, zpracování osobně významného tématu, 
dosáhnutí jeho odstranění nebo zmírnění jeho obtíží. Rozvíjíme tvořivost 
a schopnosti komunikovat; pomáháme dítěti osvobodit se od zafixovaných 
traumatických zážitků jeho minulého života.
Cílem poskytovaných služeb je posílení souboru psycho-sociálních schopností 
a praktických dovedností, které mladým lidem po ukončení ústavní výchovy 
umožní adaptovaný a plynulý přechod do samostatného života.
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Občanské sdružení Nedánov

Kontakt: Občanské sdružení Nedánov, Boleradice 323, 691 12 Boleradice 
os.nedanov@seznam.cz, www.boleradice.cz

Občanské sdružení Nedánov je organizace zájmové činnosti dětí a mládeže 
ve volném čase. Pořádá kulturní, společenské a sportovní akce pro děti a 
mládež, taneční a pohybové kroužky. V době hlavních prázdnin organizuje 
letní dětský tábor. Pořádané akce podporují udržování tradic v obci 
Boleradice a blízkém okolí.
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Občanské sdružení 
Rokršti

Kontakt: Občanské sdružení Rokršti, Goethova 26, 350 02 Cheb, www.rokrsti.org

Naše OS Rokršti bylo založeno dne 17. 2. 2003 jako nezisková organizace v Karlovarském kraji. Hlavní myšlenkou 
při zakládání sdružení bylo předávat zkušenosti mladým lidem, kteří mají zájem o práci s dětmi, ať už jenom v celoroční 
činnosti nebo ve víkendových a táborových aktivitách.
Sdružení se dostalo do podvědomí veřejnosti v našem městě Cheb. Pořádá během roku pro organizovanou i neorganizova
nou mládež mnoho akcí jako jsou například – turnaj v ringu, bowlingu, minigolfu, Maškarní a Mikulášské nadílky, hry 
bez hra nic pro mládež od 15let. Organizovaná mládež se schází jedenkrát týdně v naší klubovně, kterou máme v pronájmu, 
a členové zde hrají nejen deskové hry, ale připravují další akce pro členy nebo veřejnost.
Každoročně se zúčastňujeme celostátní Bambiriády konané v Chebu a CVVZ (školení mladých lidí a vedoucích 
pracovníků).
Pořádáme jednodenní akce např.: Noční pochod za Josefem, Štěpguláš (tradičně 26. 12.), výstup na Bismarkovu věž, dále 
zabezpečujeme letní aktivitu pro sociálně znevýhodněnou mládež ve spolupráci s městem Cheb a LT pro děti a mládež 
z OS a veřejnost s kapacitou 145 účastníků.
Máme velice dobrou spolupráci s DDM Cheb, Dětským domem v Chebu a ÚSP Mája, kde pomáháme s různými jednodenní
mi akcemi a zajišťujeme víkendové akce. Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi z Chebu a členy KRDMK.
Jsme členové Krajské rady dětí mládeže Karlovarska a jsme členové ČRDM. Od roku 2008 jsme lokálními partnery Agentury 
pro sociální začleňování v romských lokalitách.
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Pionýr

Kontakt: Pionýr, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1, www.pionyr.cz

Pionýr je sdružení dětí, mládeže a dospělých, které působí v celé republice. Činnost pionýr
ských skupin a oddílů je rozmanitá a hravá. Nejčastěji se jedná o pravidelné schůzky a oddílové 
výpravy o víkendech, ale stále častěji i akce pro neorganizované děti a mládež. Na mnoha 
místech pracují otevřené volnočasové kluby. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou letní 
tábory.
Pionýr usiluje o spojení dětských zájmů – mít dobré kamarády, zažít hodně legrace a 
dobrodružství, poznat neznámé věci, hrát si a soutěžit – s potřebami společnosti – pozitivní 
využívání volného času dětí a mládeže a rozvoj osobnosti občana demokratické společnosti, 
v níž každý má svá práva, ale i povinnosti.
Vedoucí v Pionýru procházejí vlastním systémem soustavného vzdělávání, v němž některé 
oblasti jsou školeny s Akreditací MŠMT. Povinné kvalifikace jsou stanoveny pro všechny 
funkce ve sdružení.
Pionýr je oceněn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – udělením statutu „Organizace 
uznaná pro oblast práce s dětmi a mládeží“ pro roky 2004 – 2006 a 2007 – 2010.
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Plzeňská krajská rada 
dětí a mládeže

Kontakt: Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, Ledecká 23, 323 16 Plzeň, www.pkrdm.org

Plzeňská krajská rada dětí a mládeže vznikla v roce 2003 jako reakce na krajské územní 
členění České republiky tak, aby mohla být odpovídajícím partnerem Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje v oblasti neziskového sektoru dětí a mládeže. Hlavním partnerem PKRDM 
je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň.
Naší pilotní činností je zastřešení organizací v Plzeňském kraji poskytováním služeb, 
informací a prostoru ke vzájemné komunikaci a vyjadřování se k aktuálním tématům 
zasahujícím do činnosti nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a nestátních 
neziskových organizací pracující s dětmi a mládeží ve volném čase v Plzeňském kraji. 
Vytváříme komunikační most ke státní správě a samosprávě.
Jsme pravidelnými pořadateli Bambiriády v Plzni – největší přehlídky činnosti sdružení 
dětí a mládeže a středisek volného času. Koordinujeme činnost Plzeňského krajského 
parlamentu dětí a mládeže. Jsme členem České rady dětí a mládeže.
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Prázdninová škola 
Lipnice

Kontakt: Prázdninová škola Lipnice, Jaromírova 51, 120 00 Praha 2 – Nusle, www.psl.cz

Prázdninová škola Lipnice (PŠL) je nezisková nevládní organizace, v níž celoročně pracuje přes 100 
lidí. Okruh členů a příznivců je však mnohem početnější. Instruktory a členy PŠL jsou lidé s nejrůz
nější profesní i lidskou zkušeností: pedagogové, psychologové, ekonomové, právníci, publicisté, 
výtvarníci, architekti, podnikatelé, vysokoškolští asistenti, řada vysokoškolských studentů, atd. Od roku 
1991 jsme členem mezinárodní pedagogické organizace Outward Bound. V roce 1993 založila PŠL 
společnost Outward Bound – Česká cesta s.r.o., jež nabízí kursy nejen týmové spolupráce firmám a 
společnostem s využitím metody a programů PŠL a Outward Bound (outdoor management training). 
Jsme občanským sdružením usilujícím o všestranný rozvoj osobnosti člověka. Tohoto cíle se snažíme 
dosáhnout prostřednictvím vícedenních kurzů, jejichž čas je naplněn HROU, pohybem, tvořivými 
dílnami, diskusemi i rozjímáním. Absolventy našich akcí připravujeme na život ve třetím tisíciletí – 
prostřednictvím hlubšího sebepoznávání, iniciací k seberozvoji. Pořádáme metodické kurzy z různých 
oblastí zážitkové pedagogiky.
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PRÍMA DĚTI

Kontakt: PRÍMA DĚTI, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1 
primadeti@seznam.cz, tscarodejky@centrum.cz

Občanské sdružení bylo založeno v roce 1990. Pro své členy připravuje rozmanité 
aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže, jednodenní 
a víkendové akce, vícedenní pobytové akce pro rodiče s dětmi.
V rámci sdružení působí TANEČNÍ SKUPINA ČARODĚJKY, která se posledních 10 let 
intenzivně věnuje irským tancům. Sólovým i skupinovým tancům v soft shoes 
(měkké cvičky) a hard shoes (stepové boty) jak v tradiční formě, tak i ve formě 
show. Skupina vystupuje na různých akcích po celé ČR, včetně akce Bambiriáda. 
V posledních letech pak úspěšně reprezentuje v zahraničí na soutěžích.
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Program pro mládež 
Cena vévody z Edinburghu

Kontakt: Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu, Thunovská 18, 118 00 Praha 1, www.edie.cz

Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu (v ČR též zkráceně Program EDIE) je dobrovolný 
nesoutěžní program pro mladé lidi od 14 do 25 let, který působí ve 120 zemích. Založil ho princ Philip, 
vévoda z Edinburghu a manžel britské královny Alžběty II., spolu s německým pedagogem Kurtem 
Hahnem v roce 1956.
Každý účastník plní úkoly ve 4 oborech: rekreační sport, praktické dovednosti, dobrovolná služba 
a expedice na bronzovém, stříbrném nebo zlatém stupni. Cílem je osobní zlepšení, všestranný rozvoj 
a služba ostatním. Program je určen všem mladým lidem, ale především je zaměřen na neorganizovanou 
mládež jako nabídka smysluplné alternativy trávení volného času.
Program EDIE působí v ČR od r. 1993. Není klasickou organizací pro děti a mládež, mohou se do něj 
zapojit školská i neškolská zařízení a další organizace. V r. 2008 bylo zapojeno téměř 40 provozovatelů 
(střední školy, domy dětí a mládeže, výchovná zařízení a další organizace) ve 25 městech ČR, ve kterých 
se Programu EDIE aktivně účastnilo přibližně 500 mladých lidí s podporou 70 vedoucích a pomocníků.

64.



Projekt Odyssea

Kontakt: Projekt Odyssea, Katusická 712, 197 00 Praha 9 – Kbely, www.odyssea.cz

Posláním našeho občanského sdružení je pomáhat školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy 
do běžné praxe. Za tímto účelem společně se školami vyvíjíme metodické materiály, provádíme výzkum 
a realizujeme vzdělávací kurzy pro učitele i žáky.
Osobnostní a sociální výchova se zaměřuje na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a morálních 
postojů žáků ve škole. Používá praktické prožitkové metody vyučování. Programy osobnostní a sociální 
výchovy pro žáky realizujeme od roku 2000, kdy jsme založili první seminář osobnostně sociálního 
rozvoje na Gymnáziu Čakovice. Kurzy pro učitele realizujeme od roku 2003, kdy proběhl první kurz 
pro ZŠ Čakovice.
Naší činností se neustále prolínají 4 základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat v práci 
s učiteli a žáky již od začátku našeho působení ve školství. Jedná se o:

respekt – vnímáme jej jako základní lidský postoj uplatňovaný mnoha dílčími dovednostmi v komu• 
nikaci, v jednání s lidmi, v péči o vlastní duševní zdraví a v praktické etice;
tvořivost – největší úspěch u žáků mají ti, kteří pracují s metodikami tvořivě, přizpůsobují je konkrétní • 
třídě a situaci;
profesionalitu – neustálá péče o odbornost a kvalitu vlastní práce, úsilí o vytváření kvalitních • 
pracovních podmínek pro naše lektory i pro učitele z našich partnerských škol;
odvahu – je pro nás úctyhodná schopnost odpoutat se od tíživých okolností a překonat překážky, které • 
nás dělí od cenného cíle. V našem případě je tímto cílem osobnostní a sociální výchova ve školní praxi.
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Rada dětí a mládeže 
hl. m. Prahy

Kontakt: Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1
www.prazskarada.cz

Inteligentní naplnění volného času dětí jejich zálibami 
a koníčky je úkol, který stojí za dlouhodobou materiální 
i morální podporu. Tu si sdružení mohou do značné 
míry zajistit sama – ale na něco je prostě lepší být 
součástí většího celku. Příprava získávání dotací, 
hromadná propagace činnosti neziskovek, jednání 
s rozhodujícími veřejnými orgány nebo právní po
radenství. Právě tady může pomoci Rada dětí a mlá
deže hl. m. Prahy pražským občanským sdru žením, 
a tedy i tisícům dětí v nich trávících svůj čas. Veškeré 
informace o naší činnosti, o službách našim členům 
a o námi organizovaných akcích najdete na interne
tových stránkách www.prazskarada.cz.
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Rada dětí a mládeže 
kraje Vysočina

Kontakt: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč, www.rdmkv.cz

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina (dále jen RDMKV) vznikla nejen za účelem 
koordinace všech neziskových organizací působících v kraji Vysočina, ale také 
za účelem zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění 
přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti.
RDMKV disponuje širokou základnou spolupracovníků s dostatečným vzděláním 
i zkušenostmi, aby byla schopna plnit úkoly, které si stanovila.

Mezi hlavní úkoly patří:
Komunikace s orgány státní správy a samosprávy a dalšími institucemi 
a organizacemi

zastupování zájmů členských organizací na jednání s představiteli kraje Vysočina• 
zastupování zájmů členských organizací na jednání s představiteli obcí a měst kraje • 
Vysočina
zastupování zájmů členských organizací na jednáních s Českou radou dětí • 
a mládeže

Zajištění přístupu k informacím pro členy i ostatní zájemce
provoz internetových stránek www.rdmkv.cz• 
provoz internetových stránek www.rvvz-vysocina.cz• 
provoz internetových stránek www.tabory-vysocina.cz• 
právní poradna a zodpovídání odborných dotazů z dalších oblastí• 
pořádání vzdělávacích aktivit, školení a kurzů• 
pořádání setkání členů a ostatních zástupců neziskového sektoru• 

Zajištění provozu RDMKV
běžný provoz RDMKV• 
propagace RDMKV, její činnosti a jejích členů na veřejnosti a mezi neziskovými • 
organizacemi
pořádání akcí pro děti a mládež• 
spolupráce s ostatními krajskými radami dětí a mládeže v ČR• 
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RADAMOK
Rada dětí a mládeže 

Moravskoslezského kraje

Kontakt: RADAMOK, Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, www.radamok.cz

RADAMOK je střešní organizací pro dětská a mládežnická sdružení v Moravskoslezském 
kraji. Vznikl v roce 2000. Pro členská sdružení i pro veřejnost pořádá soutěže TREFA  
a AZIMUT, pro vedoucí Regionální vzájemnou výměnu zkušeností (RVVZ), ples a country bál. 
V roce 2006 byl pořadatelem ostravské Celostátní vzájemné výměny zkušeností (CVVZ).
Od roku 2001 pořádá v Ostravě BAMBIRIÁDU a zastřešuje pořádání Bambiriády v dalších 
moravskoslezských městech. Inicioval pořádání Bambiriády v zahraničí – v polském městě 
Bielsko-Biała a na Slovensku v Žilině, Námestově a dalších městech Žilinského kraje.
RADAMOK pořádal v letech 2004 až 2008 soutěž ve sběru víček z PET lahví v celém 
Moravskoslezském kraji. Do soutěže se přihlásilo 220 škol a tříd a přes 20 000 žáků. V roce 
2008 nasbírali účastníci soutěže 62 tuny víček. Nasbíraná víčka se od účastníků svážejí 
a distribuují do plastovny u Luhačovic.
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RADAMBUK – Rada dětí 
a mládeže Jihočeského kraje

Kontakt: RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, Lannova 63, 370 01 České Budějovice, www.radambuk.cz

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje byla založena v roce 2000. Sdružuje organizace pracující s dětmi nebo pro ně 
působící na území Jihočeského kraje. RADAMBUK je demokratické, dobrovolné sdružení, nezávislé na politických 
stranách a hnutích, plně respektující svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami. 
Posláním RADAMBUK je podporovat v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze 
napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.
Své poslání naplňuje RADAMBUK tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, 
hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. RADAMBUK zastupuje všechny 
své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.
Funkce RADAMBUK:

informační – zajištění toku informací mezi jednotlivými sdruženými subjekty,1. 
koordinační – je možné dosáhnout větší efektivity při působení navenek ve vzájemné shodě názorů,2. 
organizační – při zajišťování některých konkrétních aktivit (hromadných akcí typu Bambiriáda, školení, srazů a 3. 
dalších akcí),
iniciační – směrem k orgánům státní správy a samosprávy.4. 
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Royal Rangers v ČR

Kontakt: Royal Rangers v ČR, Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1, www.royalrangers.cz

Royal Rangers v ČR je křesťanská organizace pracující s dětmi školního věku. Chceme pozitivně pomáhat 
při výchově ve všech oblastech života. Vzdělávací program RR je zaměřen na rozvoj osobnosti a získávání 
základních dovedností pro plnohodnotný život. Jsou podporovány vlastnosti jako samostatnost, zodpovědnost, 
úcta k člověku a všemu živému, tolerance, schopnost žít a pracovat v kolektivu, zájem o nové věci a získávání 
znalostí pod heslem: Získej / Poznej / Vytrvej.
Učíme děti žít plnohodnotný život nejen ve svůj prospěch, schopnosti pozitivně reagovat na potřeby jiných 
a umění rozhodovat se v každé situaci podle zlatého pravidla Royal Rangers, které zní:

„Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně.“

V roce 2010 pracujeme s členskou základnou 1 120 členů v 45 základních článcích po celé České republice. 
V průběhu roku připravujeme pravidelné schůzky, výlety, celodenní a víkendové akce a jako vyvrcholení 
celoročních aktivit letní stanové tábory. Děti jsou rozděleny do 4 věkových kategorii: Rangers Kids, Discovery 
Rangers, Adventure Rangers a Expedition Rangers.

ROYAL RANGERS
R
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Salesiánské 
hnutí mládeže

Kontakt: Salesiánské hnutí mládeže, Přátelství 266/26, 104 00 Praha 22, www.shm.cz

Salesiánské hnutí mládeže (SHM) je křesťanské občanské sdružení s celorepublikovou působností. 
Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky pro jejich všestranný rozvoj, 
zprostředkovávat a předávat jim křesťanské hodnoty.
Snažíme se pracovat s dětmi a mladými lidmi, uplatňovat preventivní systém (předcházet negativním 
jevům a činům), poskytnout dětem nabídku využití volného času, která jim umožní rozvíjet se 
správným směrem. Dále se snažíme umožnit mladým lidem starším 15 let podílet se na utváření této 
nabídky a rovněž na ovlivňování chodu samotné organizace. Naším heslem je „Mladí pro mladé“.
Naše aktivity zahrnují všestranné činnosti v klubech (kroužky, výpravy, výlety, turnaje, tábory), 
celostátní akce (festivaly, turnaje, soustředění, plesy), zahraniční aktivity (výměnné pobyty, 
mezinárodní hry salesiánské mládeže), vzdělávání vedoucích a trenérů, prorodinné aktivity 
(přípravu snoubenců, centra pro rodinu, mateřská centra).
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Salesiánské kluby mládeže

Kontakt: Salesiánské kluby mládeže, Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8, kluby@skm.cz

Cílem našeho sdružení je podílet se na výchově, formaci a celkovém rozvoji dětí, 
mládeže a rodin v salesiánském duchu, který je založen na křesťanských hodnotách.
V současné době existuje v rámci sdružení 11 klubů po celé České republice. Náplň 
jednotlivých klubů se od sebe odlišuje. Některé kluby rozvíjí především pravidelnou 
zájmovou a táborovou činnost, jiné zaměřují svoji nabídku na neorganizovanou 
mládež. Dva kluby mají registrovanou sociální službu – nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež. Další klub nabízí především několikadenní orientační dny pro základní a 
střední školy, jiný klub systematicky spolupracuje s řadou dětských domovů.
Svojí činností chceme nabízet mladým lidem bezpečné prostředí, kde se mohou cítit 
být přijati a kde mají prostor k realizaci svých vlastních nápadů a tužeb. Ve většině 
klubů jsou také zaměstnáni pedagogičtí nebo sociální pracovníci, čímž je zajištěna 
odborná stránka.
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Samostatná dětská organizace 
VLČATA Rabštejnská Lhota

Kontakt: SDO Vlčata Rabštejnská Lhota, Rabštejnská Lhota 33, 537 01 Chrudim, www.sdovlcatarl.estranky.cz

Naše organizace vznikla 1. července 1991. Jedná se o dobrovolné 
nepolitické sdružení, které působí na území okresu Chrudim. 
Snažíme se vychovávat děti ve statné a samostatné jedince 
podporou ušlechtilých osobních vlastností – čestnost, pravdo
mluvnost, láska člověka k člověku i láska k vlasti. Od roku 2001 
jsme členem ČRDM.
Vlčí srocení je nejvyšším orgánem Vlčat. Koná se jednou ročně 
za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Volí se zde Velký 
vlk a Náčelník Vlčat. Během roku řídí činnost organizace Velký Vlk 
s ostatními vedoucími ve spolupráci s radou náčelníků oddílů.
Zákonem, kterým se členové řídí, je Vlčí sedmero, které obsahuje 
7 bodů, které by mělo správné Vlče plnit po složení slibu.
V současnosti mají Vlčata 5 oddílů – Jiřičky, Orion, Orlíci, Svišti 
a Yukoni. Počet dětí je proměnlivý. Scházíme se pravidelně každý 
pátek odpoledne v klubovně, kde hrajeme různé hry a taky 
se učíme novým věcem, jako jsou ohně, uzly, rostliny, zvířata 
a jiné. Vrcholem celoročního snažení dětí je Vlčí stezka, kde 
děti předvedou, co se všechno naučili, a odměnou je nám všem 
čtrnáctidenní letní tábor.
Kromě oddílů pracují členové Vlčat i ve třech zájmových 
klubech:

Klub přežití•  – Je určen pro starší členy, kteří se nebojí sáhnout 
si až na dno vlastních sil.
Vodácký klub•  – Sem patří každý, kdo má rád vodu. Jezdí se 
na laminátových i plastových kanoích.
Divadelní klub • – Je pro ty, kteří si chtějí zkusit, jak chutná sláva 
na prknech znamenajících svět.

73.



Samostatný kmenový 
a klubový svaz Dakota

Kontakt: S.K. a K.S. Dakota, J. Maluchy 26/4, 700 30 Ostrava – Dubina, www.skaksdakota.cz

Naše občanské sdružení dětí a mládeže vzniklo v roce 2001. Působíme v Moravskoslezském kraji, 
zejména v Ostravě, Havířově a Českém Těšíně.
Hlavní zaměření naší činnosti je na turistiku, táboření, indiánský folklór, ekologické aktivity (sběr 
a likvidace vánočních stromků), cykloturistiku, lezectví, vodáctví a deskové hry.
Celoročně se věnujeme práci s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží, pořádáme jarní, 
letní a podzimní tábory a rozmanité akce pro veřejnost (Dny dětí, Hokejbalové turnaje, Kuličkiáda, 
Mikulášská nadílka…).
Jsme zakladateli, a od letošního roku i hlavními pořadateli, Soutěže ve sběru víček z PET lahví. Tuto 
soutěž jsme rozšířili i do Olomouckého kraje.
Naši členové, pracující s dětmi a mládeží, jsou dobrovolníci.
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Sdružení Filia

Kontakt: Sdružení Filia, Kamenná čtvrt 111, 639 00 Brno, www.sdruzenifilia.cz

Sdružení Filia se věnuje zdravotně postiženým mladým lidem. Z činností, které Filia pořádá vybíráme například již 
páté setkání mládeže v Brně pod názvem Volání andělů. Účastnili se ho různě znevýhodnění mladí lidé z okolních zemí. 
Hlavním tématem byli andělé, jejich odraz v kulturách národů účastníků. Skupinky účastníků ostatním představili svou 
kulturu, kde a jak se v ní můžeme setkat s anděly. Také se hledali andělé na historických budovách v Brně, na programu byl 
koncert – Kvartet na konec časů. Program byl velmi pestrý a účastníci si odvezli mnoho nových zkušeností a zážitků.
Naše organizace je zapojena do programu Mládež v akci pod záštitou Evropské unie. Díky tomuto programu u nás 
působí mladá dobrovolnice z Francie. Také naši klienti byli jako dobrovolníci v Portugalsku. Od roku 2003 se účastníme 
výměny mladých lidí z různých zemí – naši klienti byli na Slovensku, v Polsku, Rakousku. Vysíláme mladé lidi na různé 
mezinárodní akce (setkání, semináře, školení…).
Jinými zajímavými akcemi je účast na projektech EFEU, Mentoři žen.
Rádi bychom v těchto akcích pokračovali a přidávali další, protože věříme, že jejich přínos pro mladé lidi s různým 
znevýhodněním je v mnoha ohledech mimořádný.

sdružení   FILIA
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Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska

Kontakt: SH ČMS, Římská 45, 121 07, Praha 2, www.dh.cz

Jmenuji se Hasík a jsem velkým kamarádem všech malých hasičů a hasiček. Většina 
z nich vypadá podobně jako já. Někteří jsou menší, jiní větší a ti největší, to jsou 
úplné slečny a páni, kteří se za malou chvilku stanou dobrovolnými hasiči záchranáři 
nebo našimi vedoucími. Já si ještě pěknou řádku let počkám, než se stanu jedním 
z nich a se mnou dalších více jak 45 000 kluků a holek, kteří pravidelně navštěvují 
naše ha sičské kroužky. Než se tak stane, zůstaneme zařazeni do úseku mládeže, 

kam patříme společně s našimi vedoucími a instruktory. Na „hasičáku“ zažíváme hromadu legrace 
a dobrodružství, lámeme rekordy na hasičských soutěžích, ztrácíme se na táboře v lese, abychom se 
vzápětí zase našli, pohádáme se na schůzce s nejlepším kamarádem, abychom se na další usmířili, 
jezdíme na výlety a víkendovky, recitujeme a tančíme „babičkám“, předvádíme veřejnosti, co už umíme, 
lákáme další zájemce mezi nás. Tak neváhej a přijď!
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Sdružení Klubko

Kontakt: Sdružení Klubko, Nár. mučedníků 2548, 738 01 Frýdek-Místek, www.klubkofm.cz

Vodácké a turistické tábory, pořádání Bambiriád ve Frýdku-Místku, úklidy lesa, 
Mikuláše v nemocnici, prožitkové akce „Pohoda“ pro vedoucí a dobrovolníky, 
dětské dny a řadu dalších akcí má za sebou Sdružení Klubko z Frýdku-Místku.
Sdružení Klubko vzniklo v roce 2000 a v současnosti má na 70 členů. Z dřívější 
vlastní zájmové činnosti vznikly samostatné oddíly a kluby, které se dle svého 
zaměření připojily pod různé střešní organizace a Sdružení Klubko jim dnes 
poskytuje organizační a materiální zázemí a klubovny pro jejich činnost. V Klubku 
tak najdete dětský vodácký oddíl Plaváček – 46. Přední hlídka Royal Rangers 
v ČR, Studentský dobrovolnický klub při Dobrovolnickém centru Adra ve Frýdku-
Místku, Klub přátel přírody Krok a dřevárenskou skupinu Chaoti. Děti a vedoucí 
z Klubka se podílí na řadě akcí pro děti ve městě a okolí. Aktuální informace 
o činnosti najdete na www.klubkofm.cz.
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Mladí ochránci přírody

Kontakt: Sdružení MOP, poštovní přihrádka 447, 111 21 Praha 1, www.smop.cz

Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP) je článek ČSOP s celostátní působností 
v oblasti „práce s dětmi a mládeží“ a stará se proto o všechny mladé lidi s kladným 
vztahem k přírodě v celé České republice. Každému dítěti, které chce přírodu nejen 
poznávat, ale trochu jí i pomáhat, nabízíme mnoho různých činností, aktivit, námětů 
pro samostatnou práci nebo soutěží.
Sdružení MOP koordinuje přes 130 dětských kolektivů s více než 3 200 dětmi se zájmem 
o přírodu. Naším cílem není výchova skalních ochranářů, fanatických ekologů ani 
akademických přírodozpytců, ale lidí s kladným vztahem k přírodě a s vyváženým 
postojem k životu.
Kromě systematické celoroční práce v kolektivech pořádáme i mnoho aktivit 
otevřených všem zájemcům o přírodu: každoroční Hledání jara, Ekologickou olympiádu 
pro středoškoláky a Zelenou stezku – Zlatý list pro ty mladší, fotografickou soutěž Pohledy 
do přírody, vedeme Národní registr pramenů a studánek (www.estudanky.cz)... Je toho 
hodně a každý si vybere.
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Sdružení přátel 
Jaroslava Foglara

Kontakt: SPJF – Bobří stopou, P. O. BOX 245, 658 45 Brno, www.iklubovna.cz, www.spjf.cz

Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) pracuje s dětmi a mládeží v dětských mikro
kolektivech bez dospělého vedoucího – tzv. čtenářských klubech. Tento směr výchovy 
vymyslel ve 30. letech 20. století právě spisovatel a skautský vůdce Jaroslav Foglar. Dnes 
SPJF z jeho myšlenek vychází a sdružuje tak desítky klubů, do jejichž organizace zapojuje 
moderní technologie. Prostřednictvím internetových stránek a časopisu řídí dlouhodobou 
hru, dává dětem náměty k hrám a vhodnému programu ve volném čase.
Kluby dnes nejsou určitě jen pro „foglarovce“ a pro „zálesáky“ – mezi jejich členy jsou hlavně 
normální kluci a holky, které kromě tradičních výprav do přírody a „lovení bobříků“ baví také 
různorodé aktivity. Nabídkou vhodné alternativy k sezení u počítače či v hospodě jsou kluby 
s minimálními náklady perspektivním prostředkem prevence sociálněpatologických jevů 
zejména tam, kam nezasahuje organizovaná volnočasová činnost (vesnice a malá města). 
Založit klub a zapojit se do dlouhodobé hry lze například na www.dlouhodobka.cz.
Kromě práce s dětmi pořádá SPJF odborný seminář Hledáme lék na dětskou kriminalitu, 
vydává knihy v Braillově písmu a zabývá se rozšiřováním pedagogického potenciálu děl 
Jaroslava Foglara.
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Sdružení Roztoč

Kontakt: Sdružení Roztoč, Čechova 564, Roztoky, 252 63, www.roztoc.cz

Sdružení Roztoč je dobrovolné zájmové sdružení dětí a dospělých, které vzniklo v roce 1997 
v Roztokách. Posláním sdružení je přispívat k vytváření kulturního prostředí ve městě Roztoky a jeho 
blízkém okolí.
Hlavní obsah činnosti sdružení tvoří široká nabídka celoročních uměleckých a zájmových kroužků, 
kurzů pro děti i dospělé, tvořivých víkendových dílen, organizace kulturních akcí, vytváření 
a udržování tradičních lidových slavností jako jsou Masopust, Zahradní slavnost, Živé jesličky 
a mnohé jiné.
Aktivity Roztoče spojují profesionály s amatéry, děti s dospělými, pravidelné návštěvníky kroužků 
s těmi, kdo přicházejí jen občas, v rámci víkendových programů propojují nezřídka dvě i tři generace. 
Sdružení přijímá všechny děti i dospělé bez rozdílu talentu a nadání, navazuje na přirozenou chuť 
vyjadřovat se pomocí tvorby.
Sdružení Roztoč svými aktivitami ročně oslovuje více než 4 000 lidí.
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Sdružení Rubín 
Valašské Klobouky

Kontakt: Sdružení Rubín, Cyrilometodějská 886, 766 01 Valašské Klobouky, www.rubin.wz.cz

Sdružení Rubín je samostatná dobrovolná nestátní nezisková organizace dětí a mládeže Zlínského kraje 
se sídlem ve Valašských Kloboukách. Svoji pravidelnou činnost zahájilo dnem 1. ledna 1991.
Cílem sdružení je spojovat děti a mládež z dětských domovů (včetně dětí a mládeže romského etnika) 
s dětmi a mládeží z normálně fungujících rodin při společném smysluplném využívání volného času 
v rámci pořádání krátkodobých (víkendových) a dlouhodobých (prázdninových) akcí. Činnost sdružení 
finančně podporuje v rámci grantového řízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Město 
Valašské Klobouky a sponzoři.
Sdružení v průběhu kalendářního roku připravuje pro své členy tematicky zaměřené víkendové tábory 
zvané sešlosti, o hlavních letních prázdninách pak motivačně zaměřené letní stanové tábory. Zaměření 
těchto víkendových „sešlostí“ i letních táborů je na sport, turistiku a ochranu přírody. Pro svoji činnost 
má sdružení vybudovanou vlastní stanovou základnu v Podskaličí u obce Křekov.
O pořádaných akcích, ale i o těch, které se uskutečnily, se mohou zájemci více dozvědět z našich 
internetových stránek www.rubin.wz.cz.
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Sdružení turistických 
a tábornických oddílů

Kontakt: Sdružení turistických a tábornických oddílů, Vzdušná 16, 142 00 Praha 4 – Lhotka, www.stto.cz 

Sdružení turistických a tábornických oddílů (STTO) je nestátní nezisková organizace zaměřená 
na práci s dětmi a mládeží. Sdružení vzniklo v roce 1992, ale jeho historie sahá až do roku 1968. 
Je složeno ze dvou oddílů – LVÍČATA a ZÁŘE, které jsou ve své práci autonomní.
V současné době je pod STTO sdruženo cca 100 členů. Oba oddíly vykonávají svou činnost celoročně. 
Jednou týdně se konají schůzky, přibližně měsíčně pak jeden jednodenní a jeden třídenní výlet. 
Vyvrcholením činnosti je pak zimní týdenní soustředění a letní třítýdenní tábor na naší základně 
v Nebeské Rybné v Orlických horách.
Základním cílem naší činnosti je nabídnout pražským dětem možnost strávit svůj volný čas 
smysluplnou zábavou, nejlépe v přírodě, při které se naučí mnoho praktických věcí a vystříhají 
se bezcílného bloudění po sídlištích.
Od MŠMT jsme za naši práci získali prestižní ocenění „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce 
s dětmi a mládeží“ pro roky 2007 – 2010.
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Slezská diakonie 
NZDM Pohoda

Kontakt: NZDM Pohoda, V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj, www.nzdmpohoda.cz

NZDM POHODA existuje 9 let – od roku 2001 fungovala 3 roky jako Středisko volného času, nyní působí 
šestým rokem jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Jeho zřizovatelem je Slezská diakonie.
Posláním zařízení je usilovat o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitají 
(mohou ocitnout) v nepříznivé životní situaci a snažit se předcházet jejich sociálnímu vyloučení 
poskytováním prostoru, informací, odborné pomoci a podpory. Služby Pohody využívají děti a mládež ve 
věku 6 – 15 let, a to v odpoledních hodinách, každý pracovní den. Mezi nabízené služby patří: kontakt; 
výchovné, vzdělávací a aktivizační služby; poradenství; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a osobních záležitostí; zajištění pitného režimu; sportovní, zájmové i kulturní aktivity; práce s blízkými 
osobami; poskytování kontaktů pro zlepšení informovanosti; doprovod domů; seznamování s nebezpečím 
jednotlivých sociálně nežádoucích jevů včetně podpory imunity vůči nabídce drog, alkoholu a dalších 
návykových látek; výlety, víkendovky a tábory. Zařízení, umístěné přímo uprostřed sídliště, navštěvuje 
denně přibližně 30 klientů.

SLEZSKÁ

DIAKONIE
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Smaragd

Kontakt: Smaragd, Pod Vrškem 2763, 760 01 Zlín, www.smaragd.us

SMARAGD, to jsou lidé, které spojuje silné přátelství a společný zájem o organizaci 
smysluplných volnočasových aktivit dětí a mládeže. Lidé se stejným smyslem 
pro humor a pro dobrodružství a snahou probudit tento smysl i v ostatních. Naším 
cílem je především ukázat ostatním trochu jiný způsob využití volného času, než jaký 
nabízí civilizace. Proto již deset let pořádáme nejrůznější akce v přírodě pro účastníky 
od nejmenších dětí až po vysokoškoláky. Prostřednictvím aktivit na nejrůznějších 
místech umožňujeme dětem v rámci motivovaného programu poznat sebe, najít své 
místo v kolektivu, spolupracovat s ostatními a naučit se vážit si přátelství. Každý z nás 
sedmdesáti (dospělých i dětí) je tak trochu horolezec, vodák, turista i táborník, ale 
především kamarád, který se těší na další výzvu. Každý, koho láká plápolající oheň, 
kytara, šumící peřeje divokých řek, tiché vrcholky hor a především kolektiv přátel, 
kteří se na sebe mohou spolehnout v každé situaci, je mezi námi vítán…
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SPEKTRUM – Krajská rada 
dětí a mládeže Zlínského kraje

Kontakt: SPEKTRUM – KRDM ZK, Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, www.krdmzk.cz

SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje byla založena 2. 12. 2000. Spolupracuje a 
podporuje ty subjekty, které organizují a zajišťují pro děti a mládež, a to v jejich volném čase, potřebné 
a užitečné aktivity. Snažíme se, aby působily co nejlépe na všestranný rozvoj mladých lidí. Dále je 
partnerem i neformálním skupinám mládeže.
Členové předsednictva se zúčastňují seminářů krajských rad, na kterých se projednávají společná 
stanoviska. Jsme i touto cestou informováni o úspěšných aktivitách v ostatních krajích a můžeme je 
aplikovat na naše podmínky. V oblasti ekologické výchovy jsme tak vyhlásili soutěž ve sběru víček 
z PET lahví. Daří se nám realizovat setkání vedoucích kolektivů spojené s konkrétními akcemi, např. 
workshopy zaměřené na výtvarné techniky, malbu na sklo, adventní vazby nebo Noční výsadek či kurs 
zdravotníků.
Každoročně organizujeme ve Zlínském kraji největší prezentační akci BAMBIRIÁDU. Podle odezvy 
přihlášených kolektivů o aktivní prezentaci vzbudila v tomto regionu nebývalý zájem.

85.



Spojené ruce 

Kontakt: Spojené ruce, Mašatova 8, 148 00 Praha 4 – Kunratice, www.schoenstatt.cz

Občanské sdružení Spojené ruce již třináctým rokem organizuje akce především pro děti a mládež 
z řad rodin sympatizantů a členů Schoenstattského hnutí. Našim cílem je poskytnou dětem 
možnost smysluplného využití volného času s kladením důrazu na duchovní a křesťanské hodnoty.
Každý rok tak pro chlapce organizujeme letní stanový tábor ŠELETA, kde po jeden týden společně 
žijeme uprostřed krásné přírody bez výdobytků moderní civilizace. Pro mládež od 15 let pořádáme 
každý podzim setkání JUFE, kde se sejdou mladí příznivci Schoenstattského hnutí z celé České 
republiky. Cílem setkání je propojit tyto mladé lidi, vybudovat nová přátelství a prohloubit svůj 
nejen duchovní život na základě přednášek, workshopů, her a dalšího rozmanitého programu.
Prohlédnout si fotky, přečíst si články z akcí a dozvědět se více nejen o sdružení Spojené ruce lze 
na stránkách Schoesnstattského hnutí v ČR www.schoenstatt.cz.
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Společenství harmonie 
těla a ducha

Kontakt: Společenství harmonie těla a ducha, Bubenečská 27, 160 00 Praha 6, www.shtd.cz

Společenství harmonie těla a ducha (dále jen SHTD) pomáhá všem dětem a mládeži, ale především zdravotně 
a sociálně oslabeným jedincům, vyrovnávat se s vlastními handicapy. Integruje je do přirozené komunity jejich 
vrstevníků v rovině zdravotní, edukační, tělesné, psychické i sociální. Organizuje pro ně pravidelnou klubovou 
činnost, víkendové akce a prázdninové ozdravné pobyty v průběhu celého roku. V roce 2007 byl sdružení udělen 
čestný titul „Organizace uznaná MŠMT ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží“.
Již 18 let pečuje o zdravé, ale zejména o epileptiky, enuretiky, astmatiky, alergiky, mozkové dysfunkce, nadváhu 
apod. Dále o děti v náhradní rodinné a výchovné péči. Využívá pohybové aktivity, sporty a zdravotní TV, 
výchovné, vzdělávací a zdravotní programy, regenerační procedury včetně masáží, muzikoterapii, arteterapii, 
psychoterapii, zdravou stravu, otužování, zábavu a prožitkovost ke zlepšení zdraví, kultivaci osobnosti, 
zvyšování adaptace na prostředí a rozvoji sociálních vztahů. K tomu vybírá vhodné lokality ve zdravé přírodě se 
sportovním a regeneračně rehabilitačním zázemím. Akcí se ročně zúčastňuje cca 600 dětí z celé ČR, z toho 70 % 
s handicapem.
Krédo SHTD: „Pomáhat dětem je nejhumánnější lidská činnost. Musí se ale umět, hodně znát a být dobrým a citlivým 
člověkem“.
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Společenství Romů na Moravě
Romano Jekhetaniben pre Morava

Kontakt: Společenství Romů na Moravě, Bratislavská 65a, 602 00 Brno, www.srnm.cz

Společenství Romů na Moravě Romano Jekhetaniben pre Morava je občanským sdružením, které 
funguje již od roku 1991. Ústředí organizace sídlí v Brně, dále funguje desítka poboček po celé Moravě 
(např. Olomouc, Rýmařov, Hodonín, Moravský Beroun, Jesenicko…). Společenství Romů na Moravě 
zaměřuje své aktivity na integraci Romů do společnosti v různých oblastech života a na snižování jejich 
sociálního vyloučení. Svou činností rovněž podporuje romskou emancipaci a dialog na všech úrovních 
společnosti.
Mezi hlavní činnosti SRNM patří terénní sociální práce ve vyloučených lokalitách, výchovně-vzdě-
lávací aktivity pro děti a mládež (volnočasové aktivity formou pravidelných kroužků i jednorázových 
akcí, doučování dětí, letní tábory apod.) a podpora romské kultury prostřednictvím vydávání romsko-
českých novin Romano hangos a pořádání soutěží a festivalů s multikulturní tématikou (Django Fest 
– Brno, Romani Gili – Olomouc, soutěž mladých talentů Street Sounds – na internetu prostřednictvím 
www.street-sounds.cz), dále občansko právní poradenství, ochrana lidských práv.
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Středisko Radost, 
občanské sdružení 

Kontakt: Středisko Radost, občanské sdružení, Mrkosova 20, 615 00 Brno 
www.taborradost.cz

Středisko Radost, občanské sdružení je sdružením dětí a mládeže. Bylo založeno v roce 
1994. Systematicky v rámci své činnosti (s návazností na předchozí tradici od roku 1967) 
vytváří aktuální nabídky možností účelného využívání volného času s dětmi a mládeží 
mimo školu a rodinu. Pořádá volnočasové aktivity a každoročně letní tábory v prostředí 
Orlických hor. Akcí se zúčastňují organizované i neorganizované děti a mládež.
V roce 2008 byla Středisku Radost na základě předloženého záměru činnosti MŠMT 
udělena akreditace pro volnočasovou práci s dětmi a mládeží na tři roky.
Informace získáte na našich stránkách www.taborradost.cz a serveru www.cesketabory.cz.
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Středočeská rada 
pro děti a mládež

Kontakt: Středočeská rada pro děti a mládež, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, www.srdm.cz

Středočeská rada pro děti a mládež (SRDM) vznikla v roce 2002 díky iniciativě středočeských Pionýrů. 
Zakladatelem a prvním předsedou byl Bohumil Kühnel (2002 – 2009), který se v listopadu 2009 vzdal 
předsednictví a novým předsedou byl zvolen Michal Janoušek – Turbomyšák, jenž vede SRDM dodnes. 
Posláním SRDM je naplňovat obecné předpoklady krajského zastřešení regionálních sdružení a 
neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Pod tím si představujeme především:

sdružovat a podporovat činnost regionálních neziskových organizací a sdružení,1. 
koordinovat vzdělávání členů organizací v kraji (nabídka kurzů hlavních vedoucích, zdravotníků, 2. 
apod.)
mapovat neziskové organizace v kraji, oslovovat je a podporovat jejich spolupráci,3. 
tvořit informační kanál a informovat o aktivitách a projektech neziskovek v kraji,4. 
podílet se na koordinaci krajských projektů či implementaci národních projektů v rámci kraje.5. 

Aktuálně jsou členy SRDM tyto organizace: AMAVET, ATOM, Mládež Českého červeného kříže, o.s. 
Vesmír Říčany, OSANN Krhanice, Pionýr, Royal Rangers, Sdružení Duha
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STUD Brno

Kontakt: STUD Brno, Šmejkalova 75, 616 00 Brno, www.stud.cz

Stud vznikl v roce 1996 jako nezávislá nestátní nezisková organizace (občanské sdružení), jejímž posláním je působit 
ve prospěch gay, lesbické, bisexuální a transgender minority a usilovat o její plné právní i faktické zrovnoprávnění 
s ostatními členy společnosti. Stud sdružuje lidi s homosexuální a bisexuální orientací, ale také heterosexuální 
příznivce.
Sdružení je členem České rady dětí a mládeže (ČRDM) i Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského 
kraje (ANNOJMK). Od svého založení bylo členem Sdružení organizací homosexuálních občanů v ČR (SOHO) až 
do zániku této organizace v roce 2000. Roku 2004 se stalo zakládajícím členem Gay a lesbické ligy (GLL). Při jednot
livých aktivitách STUD dlouhodobě spolupracuje s řadou gay a lesbických sdružení, genderově orientovaných organi
zací i s jinými neziskovými organizacemi.
Sdružení se primárně orientuje na práci s mládeží, aby usnadnilo proces vyrovnání se s vlastní sexuální orientací, 
a tak preventivě zmenšilo riziko rozvinutí sociálně patologických jevů jako je například sebevražda, drogová závislost 
nebo alkoholismus u mladých lidí.
Některé z realizovaných projektů Studu: festival neheterosexuálního filmu MEZIPATRA, Queer knihovna, Gay Teens, 
Gay a lesbická linka pomoci, Komunitní centrum lesbické, gay a bisexuální mládeže, osvětová kampaň Světlo pro AIDS, 
výměna gay mládeže Setkání / Begegnung, informační a osvětový internetový projekt STUD.cz.
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Studentský klub Katolického 
gymnázia HALAHOJ

Kontakt: Halahoj, Otmarova 22, 674 01 Třebíč, www.halahoj.org

Kdo jsme:
Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ, který je zároveň pobočkou Sdružení 
přátel Jaroslava Foglara, působí od roku 2002 v Třebíči.
Naším cílem je nabídnout především dětem a mladým lidem zajímavý program 
nejrůznějších volnočasových aktivit, který rozšiřuje jejich všestranné vědomosti, 
dovednosti, a pomáhá jim vyrůst v samostatné a zodpovědné jedince.

Pro děti, mládež a veřejnost nabízíme:
studentskou čajovnu, hernu stolních a deskových her, cestovatelské besedy, víkendové 
pobyty v přírodě, letní tábory a zážitkové kurzy, mobilní lanové centrum, půjčovnu 
lodí, vodácké a sportovní aktivity, koncerty, programy křesťanské a duchovní formace, 
školení, výtvarné, taneční a divadelní programy, třídní teambuilding, adaptační kurzy, 
English Experiential Education Centre, vlastní turistickou základnu Mrákotín a další…
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T. O. Střelka 

Kontakt: Turistický oddíl Střelka, Patočkova 35/1411, 169 00 Praha 6 – Břevnov, strelka.selfip.org

Jsme turistický oddíl s mnohaletou tradicí (už více než plnoletou). Vznikli jsme jako pionýrský 
oddíl dílem jistého Marka Šmejckého v Břevnově (Praha 6) a této čtvrti jsme dodnes věrní. 
V současnosti jsme již několik let samostatné občanské sdružení. Základním smyslem naší 
existence je zabavit děti školou povinné (spolu s vedoucími) na jarních a letních táborech.
Co neděláme? No, třeba nevyrábíme kuličková ložiska :-). Ale teď vážně – nepřipravujeme 
například akce pro ty, co již mají základní vzdělání ukončené. Taktéž nejsme cestovní 
kancelář pro rodiče s dětmi a už vůbec nejsme sdružení pořádající masové letní tábory. Námi 
pořádané tábory jsou komornějšího typu (30 – 40 dětí) což dodává přátelštější atmosféru 
mezi všemi zúčastněnými.
Kam směřujeme? Nadále dělat to, co děláme – bavit se hraním obzvláště vypečených her, 
naučit děti zacházet s mapou a buzolou, …
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T. O. Lvíčata 

Kontakt: Sdružení T. O. Lvíčata, Zikova 707/7, 160 00 Praha 6, www.volny.cz/lvicata

Turistický oddíl Lvíčata – Praha 6 vznikl v září roku 1974 jako součást tehdejší 51. Pionýrské skupi
ny. V prvopočátku se zaměřoval na fotografování a turistiku, pořádal schůzky pro děti, výlety, letní 
a zimní tábory. V tomto duchu se pokračovalo až do roku 2001. Od 15 dubna 2001 je T. O. Lvíčata 
naprosto samostatným sdružením, které se aktivně podílí na organizování volnočasových aktivit 
dětí a mládeže, nejen na Praze 6. Pořádáme pravidelné schůzky, výlety, sjezdy řek, zimní tábory a letní 
dětské tábory u obce Besednice v jižních Čechách, kde máme vlastní táborovou základnu splňující 
všechna přísná kritéria pro rekreaci dětí. Již řadu let také spolupracujeme s různými dětskými 
domovy a děti z nich se zúčastňují našich akcí v rámci našeho projektu Integrace dětí z dětských 
domovů a dětí z rodin. Ve sdružení pracují kvalifikovaní vedoucí s pedagogickou kvalifikací a další 
dobrovolníci. Činnost sdružení T. O. Lvíčata pravidelně finančně podporuje MŠMT, Magistrát hl. 
m. Prahy a MČ Praha 6. Od roku 2003 jsme členy ČRDM. Pro další seznámení s naším sdružením a 
kontakty můžete navštívit naše webové stránky www.volny.cz/lvicata. 
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TERCIA VOLTA

Kontakt: TERCIA VOLTA, Vyhnánov 47, 517 42 Doudleby nad Orlicí, www.tercia-volta.cz

Tercia volta – sdružení pro podporu sborového zpěvu, bylo založen v roce 2002 v Kostelci nad Orlicí. Sdružuje 
pět dětských pěveckých sborů s přibližně 110 členy. Přípravné sbory předškoláčků pracují v Častolovicích 
– Hlásek, ve Vamberku – Klásek a v Kostelci n. Orl. – Konipásek. Děti z 2. až 4. tříd postupují do přípravného 
sboru Tulipáni. Hlavní koncertní sbor Kvítek pracuje při ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci n. Orl. Sbory vede Dagmar 
Potštejnská, korepetitorem je Tetyana Pešková.
Sbor Kvítek vystupuje na mnoha koncertech a také pořádá adventní a vánoční koncerty, Jarní koncert a 
červnový Závěrečný koncert. Od roku 2006 se stal tradicí květnový víkendový festival Kvítkování, kde vystupu
je s hostujícím sborem z jiného města naší republiky. Nejnovější akcí je sborový ples. Spolek pořádá pravidelná 
soustředění v průběhu školního roku a jedno srpnové desetidenní v Říčkách v Orlických horách, kde kromě 
intenzivní pěvecké přípravy zpěváci zažívají spoustu her ke stmelení kolektivu s nováčky. Sbor absolvoval i 
několikadenní zahraniční zájezdy do Polska a na Slovensko.
Kvítek soutěžil např. na Regionální přehlídce školních sborů v Hradci Králové, kde v roce 2008 získal zlaté 
pásmo. V roce 2009 si vyzpíval na festivalu Svátky písní Olomouc stříbrnou medaili a na Zahradě písní v Praze 
v roce 2010 Stříbrné pásmo.
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Together Czech Republic

Kontakt: Together Czech Republic, U Kříže 3, 158 00 Praha 5, www.network-together.eu

Občanské sdružení Together Czech Republic bylo založeno v roce 2005 skupinou mladých lidí. 
Je součástí celoevropské sítě neziskových organizací Together. Cílem organizace je umožnit 
mladým lidem z různých zemí potkávat se, poznávat cizí kultury a rozvíjet svůj talent a schopnosti. 
Organizujeme mezinárodní výměny mládeže, mezinárodní semináře a školení. Vysíláme také 
mladé dobrovolníky na Evropskou dobrovolnou službu do různých evropských zemí.
Každoročně organizujeme také projekt Junior Internet (www.juniorinternet.cz) určený ta
lentovaným mladým lidem do 18 let. Mladí lidé se nejprve mohou hlásit do internetových 
soutěží se svými webovými stránkami, projekty či grafickými pracemi. Poté jsou všichni pozváni 
na konferenci Junior Internet. Vítězové zde dostanou příležitost se prezentovat a je připravena 
i řada přednášek, prezentací, diskusí a soutěží. Celý projekt, organizovaný samotnými mladými 
lidmi, se z ČR rozšířil do všech zemí Višegrádu a zúčastnilo se ho již 4 300 mladých lidí.
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Velký vůz
zážitkové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost

Kontakt: Velký vůz, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, www.velkyvuz.cz

Velký vůz sdružuje převážně mladé lidi, kteří chtějí aktivně trávit 
volný čas, poznávat sebe sama i ostatní a rozvíjet své možnosti 
a schopnosti. Již od našeho vzniku v roce 2000 pořádáme široké 
spektrum akcí, převážně pro studenty a mladé lidi. Naše akce 
jsou však otevřeny všem, kteří si chtějí hrát, zkoumat sebe i svět, 
učit se a jsou dostatečně mladí duchem. Člověk se učí nejlépe 
prostřednictvím praktických zkušeností – pokud si může určitou 
věc na vlastní kůži vyzkoušet, opravdu ji prožít a následně o ní 
přemýšlet, diskutovat a reflektovat ji. Na našich akcích se proto 
snažíme vytvořit bezpečné prostředí, které dovoluje lidem hrát si, 
experimentovat, hledat sebe sama, posouvat své hranice, ale i dělat 
chyby a učit se z nich. Pokud člověk v nějakém ohledu překoná 
sám sebe, může si uvědomit, že dokáže víc i v jiných ohledech 
a že to, co objevil prostřednictvím hry, je přenositelné i do běžného 
života. Pomocí prostředků zážitkové pedagogiky se tak snažíme 
dosáhnout našeho hlavního cíle – rozvoje osobnosti.
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YMCA v České republice

Kontakt: YMCA v České republice, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, www.ymca.cz

YMCA – Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men ś Christian Associati-
on), je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. 
Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbo-
lizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem 
bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

Jednotlivá sdružení YMCA v ČR nabízejí především tyto aktivity:
Mateřská centra • Nízkoprahové kluby pro mládež • Tábory • Sportovní, zájmové a umělecké 
kroužky • TenSing (hudebně sociální program) • Informační centra • Poradny a vzdělávací semináře 

• Programy pro rodiny • Akce pro veřejnost • Setkání ymkařských seniorů 
• Skautské oddíly • Klubové aktivity • Jednorázové i vícedenní akce 
• Zahraniční programy
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ZÁLESÁK – svaz 
pro pobyt v přírodě

Kontakt: Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě, Lidická 4, 602 00 Brno, www.zalesaksvaz.cz

ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě je výběrovým svazem zaměřeným především na práci s dětmi a mládeží. Jeho soustavná 
činnost vychází z široké, motivačně propracované všestrannosti, náročně prováděné pestrými a poutavými formami, které se 
podřizují přirozené mentalitě věku. Maximálně využívá zdravého, romantického, výchovně účinného a dostupného prostředí 
přírody. Vychází z vlastního výchovně výcvikového systému, který svým pojetím drsné, dobrodružné, ale i techničtěji 
zaměřené výchovy v přírodě s využitím modernějších atraktivních pohybových aktivit vyplňuje touto netradiční koncepcí 
další volný prostor v zájmech nejen dětí, ale hlavně problémové dospívající mládeže. ZÁLESÁK se snaží rozvíjet v mladých 
lidech všelidské hodnoty v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví.
Počátky ZÁLESÁKA sahají do roku 1949, kdy z iniciativy samotných dětí vznikl v jihomoravském městě Kyjově. Částečné 
legalizace dosáhl v roce 1963, kdy byl schválen jako první tábornický klub v republice pod taktickým názvem POCHODEŇ. 
Plnou legalizaci však získal až v roce 1968, v období tzv. Pražského jara, a to na celostátní úrovni jako ZÁLESÁK – 
Československý svaz pro pobyt v přírodě. Po okupaci Sovětskými vojsky byl v roce 1969 zrušen a jeho činnost se stáhla 
do základních organizací SVAZARMU rovněž pod taktickým názvem „branný pobyt v přírodě“. ZÁLESÁK – svaz pro pobyt 
v přírodě byl opět obnoven již na počátku „sametové revoluce“ v listopadu 1989.

SVAZ PRO POBYT V PŘÍRODĚ
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Zeměpisná společnost MORAVA
nezávislá dobrovolná dětská turisticko-vlastivědná organizace

Kontakt: Zeměpisná společnost Morava, Pekárenská 4a, 602 00 Brno, www.zsmorava.cz

ZS Morava je brněnská dětská nezisková organizace se čtyřiceti
letou tradicí.
Cílem činnosti ZS Morava je vychovávat mladého člověka 
k samostatnosti, kamarádství, úctě k přírodnímu i kulturnímu 
bohatství České republiky, posilovat jeho duševní i fyzické 
schopnosti a naučit ho základy vybraných disciplín.
Členem ZS Morava se může stát každé dítě od 10 let, pokud si splní 
minima člena (základní turistické a tábornické dovednosti), a které 
se bude pravidelně účastnit našich akcí. Činnost probíhá jednou 
týdně na schůzkách, dvakrát do měsíce na výletech, pochodech či 
expedicích.
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Občanské sdružení ZIP

Kontakt: Občanské sdružení ZIP, Selská 29, 736 01 Havířov, kancelar@zdrhovadlo.cz, www.zdrhovadlo.cz

Občanské sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc je nestátní, nezisková organizace v Havířově. 
Pracuje s mladými lidmi v oblasti sociálních služeb, poradenství a pomoci, zábavy a podávání informací. Sdružení 
provozuje dvě Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež NZDM Klub 3NYTY a Klub PECKA (14 – 26 let) a pravidelný 
Terénní program STREETWORK TEENS (13 – 19 let).
Tyto registrované sociální služby jsou určené mladým neorganizovaným lidem, kteří jsou ohrožení sociálně patologickými 
jevy při způsobu trávení volného času. Návazným programem je projekt BESEDY, kterým pracovníci sdružení realizují 
primární prevenci pro studenty ze ZŠ a SŠ.
Sdružení v průběhu roku koná další pravidelnou činnost:

vytrvalostní extrémní závod 5 BESKYDSKÝCH VRCHOLŮ,• 
výchovně prožitkové akce pro cílovou skupinu (víkendovky),• 
činnosti prevence negativních jevů (specifické a klubové programy),• 
poradenství a podpora uživatelům z cílové skupiny 13 – 26 let,• 
další nabídky pro volný čas a seberealizaci mladých lidí v městě Havířov (např. projekt Festival KOMPOT, hudební • 
koncerty aj.).

Sdružení i jednotliví pracovníci za svoji činnost a projekty obdrželi několik ocenění v místě svého působení i 
v zahraničí.
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Život trochu jinak

Kontakt: Život trochu jinak, Žižkovská 144, 763 21 Slavičín, www.zivotjinak.cz

Jsme mladým občanským sdružením, které si klade za cíl zvýšit kvalitu spektra 
nabízených zážitkových aktivit pro mladistvé a mládež z území celé České Republiky. 
Naše činnost spočívá v pořádání nárazových aktivit během roku.
Pravidelně pořádáme:

Zážitkové kurzy (od tří do sedmi dnů)• 
Kulturně-historické exkurze (zpravidla víkendové)• 
Turistické akce (výlety, čundry)• 

Do svých aktivit se snažíme zapojovat zdravotně znevýhodněné mladé lidi – našich 
aktivit se pravidelně účastní zrakově a pohybově handicapovaní, dokonce část 
týmu, který pod záštitou sdružení organizuje zážitkové akce, tvoří právě zrakově 
postižení.
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Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a 
mládeže. Dnes sdružuje 102 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí 
a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi 
malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

Česká rada dětí a mládeže je dnes jediná a vskutku reprezentativní platforma, jež sdružuje a 
podporuje valnou většinu celostátních a zároveň i mnoho regionálních a místních sdružení 
dětí a mládeže. Slovo „rada“, které je ústředním slovem jejího názvu, vystihuje obě funkce 
organizace, jejichž vyvážení je pro dlouhodobou stabilitu ČRDM stěžejní. Znamená jednak 
možnost diskutovat demokraticky uvnitř mládežnického hnutí jeho problémy a potřeby a tyto 
pak otevřeně komunikovat a zastupovat vůči orgánům státní správy (samosprávy) a politické 
reprezentaci, jednak rozvinutý odborný kredit, který je nabízen a ve velkém měřítku také využit 
ze strany rodičovské i odborné veřejnosti a partnerů napříč státním i neziskovým sektorem.

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých 
lidí. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, 
zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek 
vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, 
organizacím a institucím.

Více o ČRDM se dozvíte na www.crdm.cz.


