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KDYŽ ZADĚLÁVÁM TĚSTO,
MYSLÍM NA MNOŽSTVÍ ZRNEK,
KTERÉ BYLO ROZEMLETO NA MOUKU…

CRDM (Czech Council of Children and Youth) was established in June 1998. It represented 41 associations of
176.243 members by December 31st 2001. The member associations provide an active spending of the spare
time for their members and organise a lot of other activities for non-members, too.

KDYŽ TĚSTO KYNE,
MYSLÍM NA TO, JAK KVÁSEK
ZVEDÁ TÍHU MOUKY A VODY…

Opět se překulil další rok a já už zase přemýšlím, co
napsat jako úvod výroční zprávy. V květnu už člověk úplně
naplno žije rokem novým, a tedy je docela těžké
vzpomenout si, co bylo důležité v roce minulém. Navíc,
přece jen už jsem v čele ČRDM nějakou tu dobu, a tak mi
čím dál víc záleží na tom, sdělit Vám i zbytku světa něco
opravdu hezkého.
Náhodně jsem tedy listovala svojí oblíbenou knížkou
“Moudrost starého Irska” a našla tenhle citát. Myslím, že
přesně vyjadřuje to, co pro mě vždycky ČRDM byla a je.
Snažím se, aby i Vy jste měli pocit, že vnímám důležitost
Vás, jednotlivých zrnek a že si zároveň uvědomuju, jaká
nastala proměna zrnek v kvas a co to všechno znamená.
Bez Vás, jednotlivých sdružení, by naše práce a celá ČRDM
neměla smysl, ale naše společná budoucnost velmi závisí
i na kvalitě kvasu.
Sobě i Vám tedy přeju, aby naše společná cesta byla užitečná, aby usnadňovala Vaši
práci a pomáhala zlepšovat atmosféru v celé společnosti. Pak totiž všechno naše snažení
bude mít smysl.

Jana Vohralíková

ACTIVITIES
Bambiriáda 2001
was already the third annual four-day meeting of the
associations of the children and youth, which offer a
solution of the problems of the children’s spare time
to the public and to the representatives of the
government and local administration. It stressed the
importance of the role of the non-governmental
sector in preventing social-pathologic phenomena in
the society. Bambiriáda 2001 has taken place in cities
all around the country and was visited by more than
130.000 visitors.
Abroad
The CRDM, in its strategy, set the aim to be the
official representative of organised Czech youth and
its associations on the international forum and thus
to contribute to the integration of the Czech Republic
into the European Union.
In the year 2001, the CRDM successfully continued to
fulfil this vision. It is considered as a credible partner
by the European Youth Forum (YFJ) and many national
youth councils. It contributed to the to the creation
of the White Paper on Youth by participating in
several meetings and by organising the first Meeting
in the Heart of Europe, which was dealing with the
WP themes and strongly supported its creation. In
November a representative of the CRDM attended
the General Assembly of the YFJ. CRDM was present
at many international meetings, including the Youth
Forum of the 31st UNESCO Conference.
In the year 2001, the project ”evropa.adam.cz” was
finalised. Its result is an information server for the
Czech youth about Europe and the possibilities there.
The project was supported by the Czech National
Agency Youth.

WEB Informatics
Besides ”Evropa.adam.cz” there were two other areas
in this project. ”Adam.cz” is an universal information
web for leaders, teachers, parents and public area.
”Sídliště.cz” is an information server for children and
youth, which deals with the questions of drugs and
prevention against drugs.
ARCHA
is the CRDM’s information magazine on the nonformal education and the use of the spare time of
the children and the youth. 10 issues of Archa were
published during the year 2001.
Seminars
CRDM organised four different seminars through the
year 2001, which were attended by the
representatives and the workers of the organisations
of children and youth and by guests from the
government administration. The seminars were
concerned with the actual problems of the nongovernmental sector.
Insurance
The insurance of all members was arranged by the
CRDM with the Generali insurance company.
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V téhle úvodní části se stručně představíme
–
–
–

kdo k nám v roce 2001 patřil a kolik měl vlastních členů
kdo řídil naši činnost
kdo nás kde zastupoval
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Tady nabídneme přehled toho, co tvořilo hlavní náplň činnosti ČRDM. Kvůli přehlednosti se budeme držet
následujícího vnitřního členění:
Celorepubliková prezentační akce – BAMBIRIÁDA 2001 ......................................................................... 5
Zahraniční a mezinárodní aktivity .......................................................................................................... 7
Spolupráce na tvorbě právních norem, které se týkají dětí a mládeže .................................................... 8
Publikační činnost .................................................................................................................................. 9
– měsíčník ARCHA
– metodické publikace Právní minimum vedoucího dětského kolektivu
a Mladí lidé v měnících se společnostech
– internetovské stránky ADAM.CZ
Pojištění pro sdružení dětí a mládeže ................................................................................................. 10
Ostatní činnosti .................................................................................................................................. 10
– Vzdělávací činnost – semináře
– Servis pro sdružení – zajištění provozu internetové sítě v budově na Senovážném náměstí
– Zajištění chodu Kanceláře ČRDM

ČÁST III – KOLIK NÁS TO STÁLO?

str. 11

Tato standardní (a povinná) kapitola plná čísel v úhledných tabulkách poskytne přehled o tom, odkud jsme na
naši činnost získávali peníze – a jak jsme s nimi naložili.

1

I.
ČÁ
ST

Kdo k nám dnes patří?
V České radě dětí a mládeže mají své jasné místo tradiční výchovná sdružení, která díky svobodě po listopadu
1989 opět mohla veřejně začít působit. Stejně tak ovšem k nám patří sdružení, jež sice před listopadem 1989
v nějaké podobě existovala, ale teprve po pádu totalitního režimu mohla bez mocenských zásahů začít
naplňovat své skutečné poslání. Rádi jsme mezi sebou přivítali sdružení vycházející z křesťanské orientace,
stejně jako sdružení s kulturním zaměřením. Konečně naši pestrost podporují i sdružení zaměřená na
speciální druhy činnosti, jejichž prostřednictvím rozvíjejí život dětí a mladých lidí.
Jsou mezi námi sdružení veliká – ba největší – i docela malá. Jsme přesvědčeni, že ti i oni v ČRDM mají
zajištěno přiměřené místo. Jde totiž o dělbu práce a rolí: každý by měl druhým poskytnout to, v čem je zvlášť
dobrý, případně, kde je prakticky nenahraditelný. Demokracii mezi sebou chápeme jako takové uspořádání
vzájemných vztahů, které respektuje suverenitu každého členského sdružení, uznává jeho přednosti
a možnosti a vytváří prostor pro jeho uplatnění. Současně respektuje odpovědnost i možnosti jednotlivých
sdružení v závislosti na síle členské základny.

Sdružení
do 1000 členů
24 tj. 58%
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Sdružení
od 1000
do 5000 členů
8 tj. 20%

Sdružení
od 5000
do 10000 členů
4 tj. 10%

Sdružení
nad 10000 členů
5 tj. 12%

Přehled členských sdružení ČRDM v roce 2001
SDRUŽENÍ

POČET ČLENŮ

Asociace debatních klubů
Asociace křesťanských sdružení mládeže
Asociace středoškolských klubů ČR
Asociace TOM
AVZO ČR
Azimut
Česká tábornická unie
Folklorní sdružení ČR
INEX – sdružení dobrovolných aktivit*)
Informační centrum oddílů a klubů
Junák – svaz skautů a skautek ČR
Keltoi
Klub Domino, Dětská tisková agentura
Křesťanské sdružení „Benjamin“*)
Květ
Liga lesní moudrosti*)
Lípa 2*)
Mládež ČČK
Moravský klub myslivecké výchovy Brno*)
OS Altus
OS Letní dům*)
OS Malý princ*)
OS Táborníček *)
Pionýr
Pomozme Olašským Romům
Príma děti
Program pro mládež – Cena vévody z Edinburghu
Royal Rangers v ČR
Rubín*)
Salesiánské hnutí mládeže
Salesiánské kluby mládeže
Samostatná dětská organizace Vlčata*)
Sdružení hasičů ČMS
Sdružení klubů správných kamarádů
S.K. a K.S. Dakota
T.O. Střelka*)
Techsport klub ČR
YMCA v ČR
Zálesák
Zeměpisná společnost Morava
CELKEM

259
2 988
6 638
10 585
3 732
101
9 453
13 482
1 157
39
53 028
94
79
22
1 270
923
18
1 700
71
8
17
14
51
21 734
24
34
12
642
236
2 069
1 049
128
29 520
279
118
36
2 270
6 948
5 343
72
176 243

*) Sdružení, která se k ČRDM připojila v roce 2001

Spolupracující sdružení: NICEM a Sdružení pracovníků DDM
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Orgány ČRDM
Předsedkyně ČRDM
Ing. Jana Vohralíková (YMCA)
Představenstvo ČRDM
1. místopředseda
Ing. Josef Výprachtický (Junák)
místopředsedové
Mgr. Martin Bělohlávek (Pionýr)
Zdeněk Pšenica (Folklorní sdružení ČR)
František Podolník (Sdružení hasičů ČMS)
členové
Miroslav Mikeš (Česká tábornická unie)
Mgr. Tomáš Novotný (A-TOM)
František Roun (NICEM)
Pavel Trantina (Junák)
Mgr. Lukáš Zrzavý (Salesiánské hnutí)
Revizní komise ČRDM
Mgr. Viliam Dekan (Folklorní sdružení)
Mgr. Jiří Mlaskač (Pionýr)
Olina Nováková (Príma děti)
Bořek Slunéčko (Junák)
Ing. Marie Světničková (AKSM)
Kancelář ČRDM
Mgr. Martin Bělohlávek (do 31.8.)
Mgr. Jiří Zajíc (od 1.9.)
Anna Podsedníková
Terezie Kozderková-Machová
Ludmila Kukalová (od 1.9.)
Petr Kuk, Jakub Kořínek (Civ. služba)
Ve smlouvě o provedení práce či formou služeb pro
Kancelář dále pracovali
Mgr. Hana Konopiská a Marek Krajči

Zastupování
Republikový výbor pro děti, mládež a rodinu
Ing. Jana Vohralíková
Komora mládeže MŠMT
Mg. Martin Bělohlávek
Ing. Jana Vohralíková
Ing. Josef Výprachtický
Přizváváni jako experti k jednání Podvýboru pro
mládež Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Mgr. Martin Bělohlávek
Ing. Jana Vohralíková
Ing. Josef Výprachtický
Mgr.Tomáš Novotný
České fórum pro informační společnost (poradní
orgán Rady vlády pro státní informační politiku)
RNDr. Tomáš Řehák
Komise pro udílení grantů ČNA „Mládež“
Pavel Trantina
Pracovní skupina pro přípravu zákona o mládeži
Pavel Trantina
Pracovní skupina pro přípravu hygienické vyhlášky
Mgr. Tomáš Novotný
MUDr. Petr Turek
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Bambiriáda 2001
BAMBIRIÁDĚ DALY JMÉNO DĚTI. Pokud ve slově Bambiriáda slyšíte
společný základ s italským slovem bambini, slyšíte správně. Bambiriáda
by měla být pořádným dětským karnevalem: pestrým barvami i nápady,
děním, kde vítězí smích a dětské povykování. Jenomže podstatnou část
toho všeho děti nejen „konzumují“, ale také připravují a přímo „na
place“ tvoří. A v tom je zvláštní kouzlo nápadu, který koncem května
nabídla dětem i jejich rodičům Česká rada dětí a mládeže. Samozřejmě,
že se to neobejde i bez dospělých, bez jejich organizačních schopností,
konexí a peněz. Ale děvčata a kluci z celé řady sdružení dětí a mládeže
jsou jim rovnocennými – a nezastupitelnými – partnery.
Bambiriáda je v prvé řadě tedy příležitostí pro všechny, kteří chtějí na
vlastní oči vidět a doslova si „osahat“, že i dneska se dětem nabízí
mnohem lepší alternativa, než je zahánění nudy mnohahodinovým
civěním na televizi nebo rozřezáváním vesmírných příšerek
v programátorsky rafinovaných, ale jinak slaboduchých počítačových
hrách, případně takovým či onakým terorizováním svého okolí. Kromě
dětí tedy pro rodiče a vychovatele.
Bambiriáda je také skvělou příležitostí pro ty, kteří věnují svůj čas,
energii a mnohdy i zdraví a peníze péči o děti a mladé lidi v různých
spolcích a sdruženích – a už jim nezbývají síly a prostředky, aby s touto
svojí záslužnou činností seznámili ostatní. Pro „jejich“ děti je to navíc
šance zažít, že nejsou kapkou utopenou v moři nezájmu a někdy
i výsměchu, ale že mají skutečně co druhým nabídnout.

ZÁKLADNÍ FAKTA
Místa konání
Brno
České Budějovice
Chomutov
Liberec
Lomnice nad Popelkou
Mladá Boleslav
Ostrava
Plzeň
Praha
Zlín
Termín
Praha
24.–27. května 2001
(čtvrtek–neděle)
ostatní místa
nejčastěji 25.–27. května 2001
(pátek–neděle)

Bambiriáda je konečně možností pro naše veřejné činitele, aby
konkrétně ukázali, že jim přece jenom neleží na srdci jen jejich
bezprostřední osobní prospěch a že dokáží „politické body“ získávat
něčím, co ocení rozumní lidé bez ohledu na stranickou orientaci.
Tohle všechno si mnozí už v předchozích letech uvědomili. Proto místa
bambiriádních setkání navštěvují desetitisíce účastníků – zejména dětí a
jejich rodičů. Proto se koná s výraznou podporou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, záštitu nad ní mají ministři a v místech, kde se
koná, i primátoři a starostové. Proto Česká televize ráda přijímá při
Bambiriádě hlavní mediální partnerství a stranou nezůstávají ani další
média. Proto se i mezi solidními a schopnými podnikatelskými subjekty
objevují první vlaštovky, které chápou, že podporou Bambiriády samy
získají.

Záštita
Mgr. Eduard Zeman
ministr školství, mládeže
a tělovýchovy
Ing. Karel Březina
ministr vlády ČR a předseda
Republikového výboru pro
děti, mládež a rodinu
Ing. Jaroslav Tvrdík
ministr obrany ČR
Celostátní partner
Generali Pojišťovna a.s.
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Tato velká, celorepubliková prezentační akce, která se konala už potřetí
– přitom podruhé i mimo Prahu – je nepochybně nejvýraznějším
počinem České rady dětí a mládeže z hlediska podpory sdružení dětí a
mládeže i jejich možnosti oslovit veřejnost.
O tom, že je to akce vskutku úspěšná, svědčí každoročně narůstající
zájem měst (v roce 2001 o 4 více než předtím, pro rok 2002 přibyli další
4 zájemci), narůstající počet účastníků (v roce 2000 ke 100 tisícům,
v roce 2001 skoro 120 tisíc) i zjevný mediální zájem (Česká televize jako
hlavní partner, Český rozhlas, Mladá fronta DNES, spousta regionálních
deníků, některé týdeníky). Nejvýrazněji o úspěchu Bambiriády svědčí to,
že ačkoliv akce podobného – tedy „masového“ – charakteru většinou
„propadají“ – o Bambiriádu je skutečný zájem.
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Zahraniční a mezinárodní aktivity
Česká rada dětí a mládeže byla v oblasti zahraničních vztahů v roce 2001
mnohem aktivnější než v předchozích letech. Ať již svou účastí při
přípravách Bílé knihy EU o mládeži, cestami na zahraniční setkání a
semináře, přípravou a administrováním serveru Evropa.adam.cz či
uspořádáním vlastní akce pro partnerské národní rady mládeže (Setkání
v srdci Evropy). Od září je při ČRDM v činnosti aktivní pracovní skupina
pro zahraničí složená ze zástupců sedmi sdružení (Junák, Pionýr, A-TOM,
FoS, YMCA, ADK a INEX-SDA).

Vedena snahou zpřístupnit co
největšímu počtu mladých lidí
přiměřené informace o Evropě
a mládeži v ní, připravila a
s podporou ČNA Mládež
založila Česká rada dětí a
mládeže obsažný portál
Evropa.adam.cz. Ten je
postupně doplňován a
aktualizován.
Velmi podrobné informace o
zahraničních aktivitách –
včetně dokumentů, na jejichž
tvorbě se zástupci ČRDM
podíleli, lze nalézt např. ve
dvojčísle 5-6 zpravodaje Archa
nebo na stránkách
Evropa.adam.cz.

Příprava Bílé knihy EU pro oblast politiky mládeže se završila
představením tohoto dokumentu v listopadu 2001 na Kolokviu
v belgickém Ghentu (Gentu) za účasti české delegace, v níž nechyběl
zástupce ČRDM Pavel Trantina.
Ten se také v průběhu roku aktivně účastnil probíhajících diskusí – ať již
v Hospodářské a sociální radě EU, na půdě Rady členů Evropského fóra
mládeže či v České republice, kde v květnu řídil první mezinárodní
Setkání v srdci Evropy, navštívené sedmnácti zástupci deseti národních
rad mládeže ze zemí připravujících se na členství v EU.
Pavel Trantina se také na základě výzvy MŠMT zúčastnil jako jediný
zástupce českých sdružení mládeže Fóra mládeže 31. generální
konference UNESCO v Paříži.
Tato i další pracovní cesty „vyslanců“ ČRDM do zahraničí (Fórum
mládeže Středoevropské iniciativy, Festival občanství ve Francii apod.)
přinesly jak spoustu nových informací, tak především kontaktů, které
jsou pro intenzivní mezinárodní kontakty klíčové. Ukázalo se, že
k České republice se v této oblasti na mezinárodním fóru vážou značné
naděje, jež jsme zatím zdaleka nenaplnili (mimo jiné proto, že Česká
republika nemá stále svého odpovídajícího zástupce v Evropském fóru
mládeže). Prezentace, kterou České republice dělají zástupci ČRDM,
byly v roce 2001 prvním výrazným krokem k naplnění této výzvy.
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Spolupráce na tvorbě právních norem
Nyní se dostáváme k jedné z nejdůležitějších oblastí činnosti České rady
dětí a mládeže. Ve Strategii ČRDM do roku 2005 se jí věnuje hned
první kapitola, kde se stanovuje tato vize:
ČRDM bude respektovanou součástí občanské společnosti
a hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce
mimoškolní výchovy.
ČRDM bude státními orgány pravidelně vyzývána ke konzultaci ve
všech zásadních otázkách týkajících se mimoškolní výchovy. Bude
zastoupena v pracovních skupinách a poradních tělesech orgánů
zákonodárné a výkonné moci, zejména Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
ČRDM bude vytvářet nebo se podílet na přípravě zásadních
dokumentů zakotvujících důležité aspekty mimoškolní výchovy
a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, bude tyto dokumenty
propagovat a usilovat o jejich přijetí jak širokou veřejností, tak
orgány státní správy a samosprávy.
Pro naplňování tohoto strategického záměru byla ustavena pracovní
skupina složená ze zástupců A-TOM, Junáka, Pionýra, Altusu a Ligy lesní
moudrosti. Její vedoucí, Tomáš Novotný (předseda A-TOM), její počínání
v roce 2001 charakterizoval takto:
Činnost naší pracovní skupiny „Stát“ byla zcela v souladu se
strategií České rady dětí a mládeže. Prováděli jsme soustavný,
konkrétní politický lobbying na půdě Poslanecké sněmovny
i Senátu, navštívili jsme desítku poslanců, senátorů či jiných
státních úředníků.
K nejzajímavějším (a věřme, že i nejpřínosnějším) patřilo jednání
s předsedou Senátu PČR Petrem Pithartem či schůzka s šéfem
bezpečnostního výboru Petrem Nečasem. Operativní kontakty
jsme udržovali s ředitelem odboru mládeže J. Fryčem.
Poslanecké sněmovně jsme zaslali i stanovisko ČRDM
k rozdělování bývalého svazáckého majetku a svůj názor na
způsob financování našich spolků (tzv. Manifest rozumného
centralismu).
K vytyčeným, ale zatím nenaplněným cílům, patří ofenzivnější
proniknutí do médií a častější kontakty se členy exekutivy.

ZE ZCELA KONKRÉTNÍCH VÝSLEDKŮ ROKU 2001 NA TOMTO POLI PAK UVÁDÍME:
• Práce na hygienické vyhlášce 106/2001, kde navrhovatelé (MUDr. Marta Tmějová a spol.) významně
přihlédli k připomínkám zástupců ČRDM Tomáše Novotného a Petra Turka, což přispělo k rozumné
podobě této vyhlášky. Navíc byla domluvena další spolupráce na případné novelizaci.
• Spolupráce na zákonu o práci s dětmi a mládeží, kde ČRDM velmi kompetentně zastupoval Pavel
Trantina; výsledky se pozitivně projevily ve výsledném návrhu zákona, který vzešel z Národní
konference o Bílé knize.
• Na zákonu o dobrovolnické službě, kde ČRDM iniciovala tématický seminář a prostřednictvím
poslanců (Miloslav Výborný) uplatnila své pozměňovací návrhy (kterým sice chybělo 12 hlasů k přijetí ve
sněmovně, ale pokračují aktivity v Senátu).
• Aktivity k FDM, kde za skutečný úspěch společného úsilí považujeme získání potřebné většiny
v Poslanecké sněmovně k prosazení rozumné verze 1. kola rozdělení majetku z rušeného FDM včetně
přidělení Filipovy hutě Lize lesní moudrosti, kterou původně měli získat Mladí konzervativci.
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Publikační činnost
ARCHA

FAKTA:

Vydávat informační časopis o činnosti sdružení dětí a mládeže je počin
právě tak potřebný, jako riskantní. ARCHU směřuje jednak
k představitelům veřejné správy (poslanci, senátoři, komunální politici,
okresní úřady), jednak k těm, kteří se zajímají o výchovu a neziskový
sektor. Většině sdružení při ČRDM supluje i „jejich“ časopis.

METODICKÉ PUBLIKACE
Mladí lidé v měnících se společnostech
Zde se ČRDM podařilo získat práva k překladu velmi zajímavého
metodického materiálu, který pro mladé lidi v zemích, jež po roce 1990
dostaly příležitost vyjít na cestu k demokracii, připravil UNICEF a WOSM
(Světová organizace skautského hnutí). Základem byl rozsáhlý průzkum,
jenž v letech 1990 až 1998 provádělo Výzkumné centrum UNICEF právě
v těchto evropských zemích. Společně s více než dvěma stovkami
mladých lidí z různých západoevropských zemí vyhodnotilo výsledky
stovek šetření, rozhovorů, anket, průzkumů a diskusí. A nabídli svůj
pohled na nás. V kapitolách „Mládež v čase změn“, „Zdraví“, „Školní
léta“, „Pracovní život“, „Konflikt se zákonem“ a „Mladí občané“ poskytují
řadu důležitých informací a údajů a na základě nich kladou otázky
mladým lidem, kteří mají zájem o svém životě přemýšlet. Náklad 5000
výtisků.

Vycházelo 1 600 resp. 1 700
výtisků (u témat, kde byl
očekáván větší zájem a
možnost propagačního využití
– např. jako č.3 věnovaného
Bambiriádě).
Čísla byla zaměřena k těmto
tématům:
1. Zákon o dětech a mládeži
2. Naše akce pro veřejnost
3. Bambiriáda
4. Tábory
5. Činnost sdružení
6–7. SDM a zahraniční
8–9. Spolupráce sdružení
10. Aktuální stav kolem FDM
Všechna čísla časopisu ARCHA
jsou rovněž přístupná na
internetových stránkách ČRDM
(www.crdm.cz)

Právní minimum vedoucího dětského kolektivu
Již třetí vydání této užitečné příručky pro vedoucí přineslo kromě
pochopitelné novelizace rozšíření o dvě přílohové studie věnované
velmi aktuálnímu výchovnému i společenskému problému: extremismu
(zejména rasově či nacionálně motivovanému) a speciálně extremismu
náboženskému – čili sektářství. Autory těchto studií jsou obecně
uznávaní odborníci (plk. JUDr. Jan Chmelík, náměstek ředitel Útvaru
vyšetřování pro ČR, a religionista Doc. ThDr. Ivan O. Štampach), čímž
publikace získává možnost širšího použití. Náklad 5 500 výtisků.

INTERNETOVÉ PREZENTACE
„V síti“ – neboli Adam.cz
Internet je nepochybně rozhodujícím komunikačním médiem dneška –
a ještě více zítřka. Je tedy pochopitelné, že ČRDM se snaží aktivně
vystupovat i jeho prostřednictvím. K tomu byl zaměřen projekt „V síti –
adam.cz“, který v roce 2001 ČRDM realizovala společně s Národním
informačním centrem mládeže (NICEM).
„ADAM musí operovat nad slušnou databází informací z oblasti sdružení dětí a
mládeže, výchovy, vzdělávání, neziskového sektoru ap., ale musí poskytnout
daleko víc:
– aktuální a kvalitní zpravodajství;
– setkávání se zajímavými osobnostmi;
– poučené debaty nad závažnými tématy;
– možnost prezentovat materiály týkající se dětí a mladých lidí, ke kterým je
jinak špatný přístup (odborné studie, výsledky výzkumů, reflexe lidí z praxe;
ap.) – kvalitní nabídku knih a recenzí z oblasti výchovy a vzdělávání –
zpětnou vazbu od vychovatelů, rodičů, lidí z veřejné sféry.“
Z internetové debaty o smyslu internetových stránek ADAM.CZ
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Pojištění
Možná by někdo očekával, že v přehledu o činnosti ČRDM budeme věnovat celou stránku něčemu
efektnějšímu, než se na první pohled jeví sjednání pojištění. Jenomže ten, kdo zná život sdružení dětí a
mládeže, dobře ví, že ve skutečnosti je sjednání kvalitního pojištění – zejména pojištění úrazového a pojištění
odpovědnosti za způsobenou škodu - právě onou službou, kvůli níž jsou ochotna ČRDM „vzít na milost“ i ta
sdružení, která se jinak s ostatními moc družit nechtějí, natož, aby byla v nějaké „střeše“.
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
Podobně jako v roce 2000 bylo prostřednictvím ČRDM
sjednáno úrazové pojištění pro členy sdružení dětí a
mládeže. Tentokrát o toto kvalitní pojištění u Generali
Pojišťovny a.s. projevil ještě větší počet sdružení než loni
(celkem 99).
Celkově se tentokrát projevila větší schopnost sdružení využívat
možností tohoto úrazového pojištění – jistě v důsledku lepšího zvládnutí
formálních a organizačních podmínek pojistného plnění (vyplňování
formulářů, včasné dodání pojišťovně včetně potřebných dokladů atd.).
Pro základní orientaci uvádíme, že za rok uplatní nárok na úrazové
pojištění 252 dětí a 82 dospělých (při celkovém počtu 210 257
pojištěných). Celkově vyplacené plnění se pohybuje nad 1 700 000 Kč
(při vložené částce 3 153 855 Kč).
O tom, že z hlediska sdružení (bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
členy ČRDM – smluvní podmínky jsou pro všechny účastníky tohoto
úrazového pojištění totožné) plní tato služba poskytovaná
prostřednictvím ČRDM svůj účel, svědčí stále narůstající zájem a
uzavření této pojistky s Generali Pojišťovnou a.s. i pro rok 2002.
Významným faktorem je samozřejmě i to, že MŠMT hradí v plné výši
sdružením, která jsou členem ČRDM, KSDM nebo seskupení ČRDM
vložnou pojistnou částku v plné výši.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU
Toto pojištění vyjednalo ČRDM s Generali Pojišťovnou a.s. jako určitou
prémii pro svá členská sdružení. A sdružení jsou si toho vědoma, což
potvrzuje fakt, že ačkoliv pojistnou částku plně hradí sdružení a
administrativa i organizace s tím spojená je komplikovanější, než
v případě pojistky úrazové, přesto je mezi sdruženími ČRDM o tento typ
pojistky rovněž stále velký a ještě narůstající zájem.

Ostatní činnosti
Je pochopitelné, že do okruhu činnosti České rady dětí a mládeže patří
celá řada dalších aktivit, které navenek nevypadají nijak zvláštně, ale
přesto jsou pro pomoc sdružením, jež si ČRDM založila, nezbytné.
Souhrnně by se daly vyjádřit třemi charakteristikami: vzdělávání, servis
pro sdružení a zajištění chodu Kanceláře.
Pokud by někoho zajímalo, co se pod tím skrývá, odpovědi nalezne jak
na internetových stránkách www.crdm.cz či www.adam.cz, tak
v časopisu ARCHA.
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Příjmy
Položka

Částka

Dotace (Střechy a Zahraničí)
Členské příspěvky
Přijaté příspěvky od soukromníků
Granty ČNA – mládež
Příspěvek – Unicef
Tržby za „Právní minimum vedoucího
dětského kolektivu“
Tržby za pojištění odpovědnosti
Tržby za inzerci a propagaci

10.439.181,50
412.988,00
5.050,00
359.273,77
100.000,00
330,00

Příjmy z realizovaných akcí
Účastnické poplatky
Ostatní výnosy
Úroky
Kurzové zisky
CELKEM

13.379,00
78.210,00
13.379,12
6.412,83
-0,06
14.816.588,16

273.950,00
3.114.434,00

Poznámka
Z toho 19.688,70 pro Zahraničí
Dary a příspěvky na pořádané akce

Prezentace Generali Pojišťovny a.s.
na akcích v rámci ČRDM, Transgas
Bambiriáda – stánky, CVVZ
Přefakturace tel. poplatků
Úroky z běžného účtu
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Výdaje
Položka

Částka

Náklady na provoz kanceláře

740.894,60

Energie
Tisk
Náklady na Archu
Nájemné
Bankovní poplatky
Telefony
Propagace

14.045,20
70.852,10
694.543,80
393.182,30
6.829,77
103.527,21
556.148,50

Právník
Internet – Senovážné náměstí
Distribuce
Služby nemateriální povahy

87.346,40
283.185,00
143.781,80
3.745.454,63

Poštovné
Cestovné a doprava + ubytování
Cestovné-zahraničí
Občerstvení
Odpisy HIM
Mzdové náklady
Osobní náklady
Ostatní sociální náklady
Náklady na údržbu
Ostatní náklady

19.146,90
305.790,85
57.938,97
113.537,80
7.063,00
912.481,80
244.961,00
450,00
11.811,50
1.859.084,65

Pojištění
• úrazové pojištění
• odpovědnostní pojištění
• pojištění podnikatelů-Bambiriáda
• odpovědnost za škodu
z provozní činnosti ČRDM
Kurzové rozdíly
Náklady spojené s vlast. výkony a služeb
CELKEM
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3.150.000,00
273.900,00
37.518,00
10.000,00
1.325,70
327,60
14.745.129,08

Poznámka
Vybavení, kancelářské potřeby, materiál, SW,
HW,…
Výroční zpráva, vizitky, publikace
Tisk, grafika, poštovné, doprava, balné
Včetně služeb v rámci nájmu

Bambiriáda, „Strategie do roku 2005“,
propagační materiály apod.

V rámci publikace „Ahoj úmluvo“
Z toho služby v rámci Bambiriády cca
2.100.000, překlady, kopírování, ekonomické
poradenství, organizační služby…
Semináře, Bambiriáda – štáby, apod.
Bambiriáda, semináře, představenstvo
Včetně OPPP a civilní služby
Sociální,zdravotní pojištění, zákonné poj.
Penzijní fond
Náklady na města při Bambiriádě, příspěvek
od Generali sdružením na jejich činnost

Příloha 6

Hospodářská zpráva ČRDM
za rok 2001
I. Úvod
ČRDM byla založena v roce 1998. Právní subjektivitu získala 23. června 1998, účet
zřídila u peněžního ústavu UNIVERSAL BANKA, a.s., dne 24. června 1998. Po odebrání
licence peněžnímu ústavu UB, a.s. je od 8. prosince 1998 zřízen účet u IPB, a.s. – dnes již
ČSOB, a.s. divize IPB.

2. Informace o dlouhodobém majetku

2.1. DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
DRUH MAJETKU

STAV K 31. 12. 2001 V KČ

Skříň s nástavcem

11.326,00

Sestava PC DTK

14.949,90

Otáčecí židle

1.690,00

Psací stroj FACIT

1.900,00

Tiskárna Minolta Pagepro

13.987,10

PC s příslušenstvím

12.014,00

Telefon/fax

17.490,10

Kancelářská židle 1

2.537,50

Kancelářská židle 2

2.537,50

Disk bodovka-lampička

1.026,50

Disk bodovka-lampička

1.026,50

PC DTK s monitorem

POZNÁMKA

37.395,00

Tiskárna HP DeskJet 610C

4.370,00

Diktafon Panasonic RN

3.046,00

Diktafon Olympus S725

1.690,00

Monitor Belinea

7.052,00

PC DTK s monitorem-Bel.

29.862,00

PC DTK s.monitorem-CTX

39.500,00

PC Duron s monitorem

31.990,00
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Scaner HP Scanjet

10.409,00

Tiskárna - Kyocera FS

37.567,00

Otáčecí židle

2.299,00

Otáčecí židle
PC Acer

2.299,00
36.056,00

Telefon Nokia 6210

13.859,00

Židle točivé

3.300,00

Držáky na telefonní přístroje

2.568,50

PC IBM NV A20,
Monitor Acervie
4x PC IBM NetVista A21 +
monitory
Tiskárna Kyocera FS-1000

36.617,00
150.530,00
16.470,00

4x PC Monsoon Attacus 850 +
monitory
Tiskárna HP Laserjet 1200

106.930,00
15.799,00

PC Monsoon Danau 800 +
monitor
PC Monsoon 1600

38.729,00
39.990,00

3x Židle točivé

4.980,00

4x zářivky

6.360,00

CELKEM

760.152,6

2.2. Dlouhodobý hmotný majetek
DRUH MAJETKU

STAV K 31. 12. 2001 V KČ

Kopírka Canon NP-6317
s příslušenstvím

80.703,00

CELKEM

80.703,00

POZNÁMKA

2.3. Dlouhodobý nehmotný majetek
DRUH MAJETKU

STAV K 31. 12. 2001 V KČ

Účetní program ABRA

7.695,00

MS Office 97

3.239,10

Norton Winfax

3.360,00

POZNÁMKA
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Photoshop 6.0

18.816,00 multilicence (5x)

Software-corel

1.680,00

WinFaX PRO

1.360,00

Licence AVG

1.932,00

Photoshop licence
Update AG Abra
CELKEM

17.797,50 multilicence (5x)
1.460,00
57.339,60

3. Příjmy a výdaje
3.1. PŘÍJMY
POLOŽKA

Dotace

POZNÁMKA

ČÁSTKA

10.439.181,50

Členské příspěvky
Přijaté příspěvky od soukromníků

412.988,00
5.050,00 Dary a příspěvky na pořádané akce

Granty ČNA - mládež

359.273,77

Příspěvek - Unicef

100.000,00

Tržby za “právní minimum
vedoucího dětského kolektivu”
Tržby za pojištění odpovědnosti
Tržby za inzerci a propagaci

330,00
273.950,00
3.114.434,00 prezentace Generali na akcích v rámci
ČRDM, Transgas, Triumf, České dráhy

Příjmy z realizovaných akcí

13.379,00 Bambiriáda-stánky, CVVZ

Účastnické poplatky

78.210,00

Ostatní výnosy

13.379,12 Přefakturace telefonních poplatků
6.412,83 úroky z běžného účtu

Úroky
Kurzové zisky
CELKEM

-0,06
14.816.588,16

3.1.1. Dotace
PROJEKT

Střechy
Zahraničí
CELKEM

POZNÁMKA

ČÁSTKA

10.419.492,80
19.688,70
10.439.181,50
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3.2. VÝDAJE
POLOŽKA

Náklady na provoz kanceláře
Energie

POZNÁMKA

ČÁSTKA

740.894,60 vybavení, kancelářské potřeby, materiál,
SW, HW, …
14.045,20

Náklady na Archu

970.852,10 Výroční zpráva, vizitky, tisk příruček –
Právní minimum …, Mladí lidé
v měnících se společnostech
694.543,80 Tisk, grafika, poštovné, doprava, balné

Nájemné

393.182,30 Včetně služeb v rámci nájmu

Tisk

Bankovní poplatky

6.829,77

Telefony

103.527,21

Propagace

556.148,50 Bambiriáda, “Strategie do roku 2005”,
propagační
materiály
–
“Sídliště”,
kancelář, prezentace sdružení …

Právník

87.346,40
283.185,00

Internet – Senovážné náměstí
Distribuce
Služby nemateriální povahy

Poštovné
Cestovné a doprava + ubytování
Cestovné – zahraničí
Občerstvení
Odpisy HIM

143.781,80 V rámci publikace “Ahoj úmluvo”
3.745.454,63 Služby v rámci Bambiriády (výstavba
pódií, stanů, organizace a propagace
akce,
nájem
ploch,
náklady
na
lokomotivu) + překlady, kopírování,
ekonomické poradenství, organizační
služby
19.146,90
305.790,85 V rámci seminářů, Bambiriáda – štáby,
sdružením …
57.938,97
113.537,80 Bambiriáda, semináře, představenstvo
7.063,00

Mzdové náklady

912.481,80 Včetně OPPP a civilní služby

Osobní náklady

244.961,00 Sociální, zdravotní, zákonné pojištění

Ostatní sociální náklady
Náklady na údržbu
Ostatní náklady

Pojištění
- úrazové pojištění
- odpovědnostní pojištění
- pojištění podnikatelů-Bambiriáda
- odpovědnost za škodu
z provozní činnosti - ČRDM
Kurzové rozdíly
Náklady z vlastních výkonů a služeb

CELKEM

450,00 Penzijní fond
11.811,50
1.859.084,65 Penále (soc. poj.), v rámci Bambiriády –
vláček, náklady na města, Generali
sdružením na jejich činnost
3.150.000,00
273.900,00
37.518,00
10.000,00
1.325,70
327,60 Právní minimum vedoucích dětských k.

14.745.129,08
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4. MAJETEK ČRDM
4.1. ROZVAHA K 31.12.2001
DRUH MAJETKU

STAV K 31. 12.
2001 V KČ

POZNÁMKA

AKTIVA
Dlouhodobý majetek
-drobný dlouhodobý hmotný majetek
-dlouhodobý hmotný majetek
-drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k
-drobnému dlouhodobému hm. majetku
-dlouhodobému hmotnému majetku
-drobnému dlouhodobému nehmot.
majetku
Pohledávky

760.152,60
80.703,00
57.339,60
-760.152,60
-7.063,00
-57.339,60
349.363,60 Odběratelé, provozní zálohy,
pohledávky za zaměstnance,
pohledávky za Generali, neuhrazené
členské příspěvky, za UNICEF, ČNA
mládež – nedoplatky příspěvků

Zásoby
Valuty
Peníze
Běžné účty
Náklady příštích období

546,00 Právní minimum vedoucího kolektivu
5.293,82 140,-USD
16.143,90
1.446.340,66
344.532,70 Generali-pojistné rok 2002, kupony
2002, nájem 1-3/02

Příjmy příštího období
CELKEM

41.122,28 Náhrada za manka a škody – CVVZ
2.276.982,96

PASIVA
Základní jmění
- do r. 2001

200.144,16 HV za minulá léta

- rok 2000

56.000,00 Investiční dotace-kopírka

Hospodářský výsledek
Závazky
-dodavatelé
-zaměstnanci+soc. a zdr. poj.+daň
-ostatní závazky
-ke státním rozpočtům
-jiné závazky

71.459,08
915.245,25
182.644,00
473.202,20
136.618,50
191.847,84

Výdaje příštích období

49.806,73

Výnosy příštích období

15,20

CELKEM

-Generali na rok 2002, faktury přijaté
k posledním dnům r. 2001 a hrazené
do 14.1.02
-závazky vůči sdružení – Generali
-nevyčerpané dotace
-nevyčerpaný příspěvek od ČNA
mládež

2.276.982,96
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4.2. CELKOVĚ
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

rok 1998

POZNÁMKA

ČÁSTKA

1.083.391,27 obsahuje dar od TRANSGAS, s.p. na akci
“Bambiriáda 1999”

rok 1999

-943.702,16 Obsahuje zúčtování daru z roku 1998 –
Transgas, s.p.

rok 2000

60.455,05 Opravné daňové přiznání ke dni 2.4.2002

rok 2001

71.459,08

CELKEM

271.603,24

5. Jiné
5.1. DARY
ČRDM obdržela dar ve výši 4000 Kč od cukrářské firmy a několik dalších
drobných darů v celkové výši 1 245 Kč od různých dárců.
5.2. SPOLUPRÁCE
ČRDM uzavřela v rámci Bambiriáda 2001 smlouvy o spolupráci s Junákem, svaz
skautů a skautek (Skautskou ochrannou službou), dále v té souvislosti uzavřela
smlouvu o marketingové spolupráci s Generali Pojišťovnou a.s. a s Českými
drahami.
Dále probíhala vzájemná spolupráce při realizaci projektu “V síti – Adam.cz” s
Národním informačním centrem mládeže (NICEM).
5.3. Pojištění
ČRDM zajišťovala v roce 2001 úrazové a odpovědnostní pojištění.
Od roku 2000 spolupracuje rada s Generali Pojišťovnou a.s., která zvítězila ve
výběrovém řízení. V roce 2001 bylo úrazové pojištění pro všechny zájemce celé
hrazeno dotací z MŠMT.
Odpovědností pojištění (u Generali Pojišťovny, a.s.,) nebylo hrazeno ze státní
dotace, tudíž si každé sdružení hradilo pojištění samo.
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