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Úvod



2 — 3Slovo předsedy Aleše Sedláčka

Milí přátelé, 
dostáváte do rukou výroční zprávu za rok 2017. Pro 
naši ekonomiku to byl rok úspěšný. Můj a starší 
ročníky si jistě pamatují píseň „Pověz mi, pověz mi 
maminko moje, o čem to zpívají v továrnách stroje“. 
Lidé jsou rádi, že mají práci. Rok 2017 se velmi vyzna-
čoval tím, že najít někoho na práci bylo velmi obtížné. 
Asi jsme došli do ideálního stavu, že všichni byli rádi, 
že ji mají, a tak již nikdo nechtěl novou nebo tu hůře 
placenou, což je dost často případ práce v NNO. 

Řekli byste, že tohle se může dotknout jen těch něko-
lika velkých organizací, které mají těch pár zaměst-
nanců, jenže ouha. Dotýká se to téměř všech dobrovol-
nických organizací. Ne, že by nutně bylo dobrovolníků 
méně, jenže práce je více, stejně tak jako dětí, které 
by rády do našich organizací chodily, a rodičů, kteří 
by se rádi na jejich činnosti nějak podíleli. No, a také, 
hurá, je v letech konjuktury o něco více peněz, než 
tomu bylo v letech předchozích. Peníze většinou nepa-
dají z nebe. Dotace MŠMT, která organizacím dětí 
a mládeže pomáhá v jejich činnosti, se v tomto roce 
opozdila. Nakonec se ale „zadařilo“ a díky nekoneč-
ným vyjednáváním s MŠMT, ministrem financí, členy 
rozpočtového výboru i dalšími poslanci došlo i k mír-
nému navýšení oproti minulým letům. 

Povedlo se také dotáhnout historicky první smlouvy 
o spolupráci mezi MŠMT a organizacemi, které pro-
šly náročným prověřovacím procesem a získaly titul 
uznané organizace. ČRDM se také výrazně angažo-
vala v novelizaci Vodního zákona. Formulační nepřes-
nost a striktní výklad zapříčinily, že nám začaly 
postupně mizet tábory u řek a potoků. Najednou se 
staly překážkou toku při možných povodních. Projed-
návání bylo ale zdlouhavé, a tak nám do toho přišly 
volby a začínáme nanovo.  Sepsali jsme memorandum, 
tak jako v minulosti. Sepsali jsme si všechna témata, 
na kterých pracujeme, a dohadovali se s politickými 
stranami na společném postupu. 

Nelibě neseme plošné očerňování neziskového sektoru 
a snažíme se využít našich možností a argumentovat, 
že se cítíme být jeho hrdou součástí. Možná máme to 
štěstí, že pracujeme v oblasti, která se dá obtížně zpo-
chybnit. Trváme na rozumné míře transparentnosti 
a dodržování pravidel. 

Děkuji všem našim členským organizacím za podporu 
a spolupráci, členům představenstva, pracovních 
skupin, dobrovolníkům, kteří nás zastupují v různých 
projektech a organizacích. Vážím si kultivované atmo-
sféry a jsem rád, že mohu být stále u toho.
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Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) zastřešuje organi-
zace pracující s dětmi a mládeží a v České republice 
plní roli národní rady.

V roce 2017 ČRDM sdružovala na 100 členských organi-
zací, včetně devíti krajských rad mládeže. Mezi členy 
ČRDM patří organizace tábornického či turistického, 
kulturního, technického či křesťanského zaměření. 
Některé organizace jsou zaměřeny ekologicky, jiné se 
soustřeďují na práci s menšinami či na prevenci soci-
álně patologických jevů.

Mezi členy ČRDM patří organizace velké i docela 
malé, s celostátní či regionální působností. Jsme pře-
svědčeni, že co do velikosti, působnosti i zaměření, 
všechny mají v ČRDM přiměřené místo. V roce 2017 do 
ČRDM vstoupily tři nové organizace: Česká astrono-
mická společnost, MOMA Morašice, z. s. a Tamjdem, 
o.p.s. V ČRDM naopak během roku 2017 ukončily člen-
ství organizace Středočeská rada pro děti a mládež 
a Asociace středoškolských klubů České republiky z.s.

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



ORGANIZACE IČ Celkem
Členové 

do 26 let

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

2 AIESEC Česká republika 61379166 400 400

3 ALIQUANTULUM z.s. 27053784 69 59

4 Altus, z.s. 70151229 10 2

5 Asociace debatních klubů, z.s. 69058041 180 167

6 Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. 67775861 6 894 5 505

7 Asociace malých debrujárů České republiky, spolek 46271066 1 749 1 603

8
Asociace středoškolských klubů České republiky z.s.  
(členství do 30. 12. 2017) 531413 5 211 5 094

9 Asociace turistických oddílů mládeže České republiky 44223846 9 303 7 561

10
Asociace víceúčelových základních organizací  
technických sportů a činností České republiky

41695402 5 144 769

11 AZIMUT 70516375 35 20

12 BLESK 26524716 106 101

13 Boii, z.s. 26604477 39 15

14 Česká asociace studentů psychologie, z.s. 26530694 146 146

15 Česká astronomická společnost (členství od 6. 4. 2017) 444537 554 27

16 Česká debatní společnost, z. s. 26656817 103 97

17 Česká středoškolská unie, z. s. 1494813 273 273

18 Česká tábornická unie, z.s. 418056 6 533 5 335

19 Československý zálesák – svaz pro pobyt v přírodě 15546764 78 75

20 Český svaz chovatelů, z. s. 443204 2 716 2 361

21 Český svaz ochránců přírody 103764 1 868 1 820

22 Dorostová unie, z.s. 70148031 761 621

23 Dubíčko, z.s. 26984563 30 12

24 Duha 409901 3 293 2 588

25 Erasmus Student Network Česká republika z. s. 22670874 550 536

Přehled členských organizací ČRDM v roce 2017
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ORGANIZACE IČ Celkem
Členové 

do 26 let

26 EXPEDICE NATURA z. s. 408310 366 314

27 Folklórní soubor Kvítek Hradec Králové, z.s. 42193745 51 42

28 Gaudolino, z. s. 26659352 23 4

29 Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej 14613921 283 232

30 Hnutí Brontosaurus 408328 1 116 790

31 HNUTÍ GO!, z.s. 66932254 3 0

32 Hnutí Žebřík z. s. 26580217 42 38

33
HVĚZDÁRNA a RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO  
MĚSTA KARLOVY VARY o.p.s.

26361850 0 0

34 INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. 18629008 41 0

35 Instruktoři Brno, z. s. 22879056 109 65

36 Jockey Club Malý Pěčín 26609878 42 36

37 Junák – český skaut, z. s. 409430 55 533 43 401

38 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s. 45771529 43 28

39 Klub mladých Filadelfia, z.s. 69206341 220 203

40 KLUB PATHFINDER, z. s. 62939211 2 535 1 845

41 Klub přátel umění v České republice, z. s. 48512834 36 11

42 Kolpingovo dílo České republiky z. s. 43379729 798 256

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

44 KVĚT – spolek klubů dětí a dětských domovů. z.s. 499285 110 100

45 Letní dům, z.ú. 65998201 0 0

46 Liga lesní moudrosti, z.s. 536474 1 323 906

47 Lípa 2, spolek 70897891 57 21

48 Mladí konzervativci, z. s. 44964633 717 328

49 Mladí občané, z.s. 3285791 64 56

50 Mladí ochránci přírody, z. s. 22875352 1 488 1 400

51 Mladí sociální demokraté, z.s. 563455 515 172



ORGANIZACE IČ Celkem
Členové 

do 26 let

52 MOMA Morašice, z.s. 5110271 245 97

53 Moravská hasičská jednota 49459317 4 941 741

54 Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC 26659034 239 211

55 Občanské sdružení Nedánov, z.s. 65765486 32 4

56 OS Rokršti z.s. 26618231 52 35

57 Pionýr, z. s. 499161 15 940 12 281

58 Prázdninová škola Lipnice, z.s. 499099 244 107

59 PRÍMA DĚTI, z.s. 14891875 16 8

60 Projekt Odyssea, z. s. 26618745 14 3

61 Royal Rangers v ČR z.s. 64122433 1 432 1 232

62 Salesiánské hnutí mládeže, z. s. 45248176 3 239 2 704

63 Salesiánské kluby mládeže, z. s. 65398599 1 036 783

64 Samostatná dětská organizace Vlčata 15053270 60 57

65 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. 26518007 268 230

66 Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s. 27031225 330 201

67 Sdružení FILIA z. s. 60554533 25 18

68 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 442739 60 438 56 419

69 Sdružení Klubko, z.s. 70632138 39 21

70 Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. 48511200 239 56

71 Sdružení Roztoč, z. s. 26606551 581 429

72 Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s. 45768374 116 104

73 Slezská diakonie 65468562 180 180

74 SMARAGD z.s. 26535777 63 51

75 Spojené ruce 66000904 87 77

76 Společenství harmonie těla a ducha z. s. 48550124 220 200

77
Společenství Romů na Moravě 
Romano jekhetaniben pre Morava

44015178 330 230

→ Přehled členských organizací ČRDM v roce 2017
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ORGANIZACE IČ Celkem
Členové 

do 26 let

78 Středisko Radost, z.s. 60552921 659 571

79 STUD, z.s. 64330346 23 6

80 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, z.s. 26610418 47 33

81 T. O. Střelka 70870420 43 40

82 Tamjdem, o.p.s. (členství od 23. 11. 2017) 22675515 0 0

83
The Duke of Edinburghs International Award  
Czech Republic Foundation, o.p.s.

29143462 0 0

84 Velký vůz, z. s. 70941882 58 5

85 YMCA v České republice 499498 3 569 2 565

86 z. s. Klub dobré zprávy 26643618 16 11

87 z.s. Filadelfie 26548518 23 0

88 ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě, z.s. 531651 4 700 4 405

89 ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s. 2009510 26 6

90 ZIP – Zábava Informace Poradenství a pomoc 70240205 12 4

91 ŽIVOT TROCHU JINAK, z.s. 22834401 14 6

97 Počet členů celkem 211 950 170 205



→ Přehled členských organizací ČRDM v roce 2017

KRAJSKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE IČ

1 Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s. 26525003

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

3 Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z.s. 26632110

4 Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy 22739017

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

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

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

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

9 Středočeská rada pro děti a mládež (členství do 31. 8. 2017) 26527855

V roce 2017 bylo členem ČRDM celkem 9 krajských rad 
dětí a mládeže. Během roku jejich počet klesl na 8.



10 — 11

Představenstvo ČRDM
Dne 6. 4. 2017 proběhlo volební 46. Valné shromáždění  
ČRDM, které zvolilo předsedu a představenstvo na období 2017–2020.

Složení představenstva před 46. VS (do 6. 4. 2017)
Aleš Sedláček – předseda ČRDM (Liga lesní moudrosti, z. s.)
Jan Cieslar – 1. místopředseda ČRDM (Junák – český skaut, z. s.)
Ondřej Šejtka – místopředseda ČRDM (Asociace TOM ČR)
Ondřej Chobot (Česká tábornická unie, z. s.)
Martin Paclík (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s.)
Miroslav Jungwirth (Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy)
Jan Husák (AFS Mezikulturní programy, o.p.s.)
Zuzana Vaněčková (Junák – český skaut, z.s.)
Tomáš Navrátil (Junák – český skaut, z.s.)
Jan Burda (Komora krajských rad)
Vlastimil Jura (Projekt Odyssea, z. s.)
Vendula Nejedlá (Pionýr, z.s.)
Michaela Petr Humlová

Složení představenstva po 46. VS (od 6. 4. 2017, volební období 2017–2020)
Aleš Sedláček – předseda ČRDM (Liga lesní moudrosti, z. s.)
Jan Cieslar – 1. místopředseda ČRDM (Junák – český skaut, z. s.)
Tomáš Hurt – místopředseda ČRDM (Asociace TOM ČR)
Jan Burda (Komora krajských rad)
Vlastimil Jura (Projekt Odyssea, z. s.)
Vendula Nejedlá (Pionýr, z.s.)
Aleš Kubíček (Mladí občané, z.s.)
Stanislava Kantorová (Duha)
Jakub Fraj (KLUB PATHFINDER, z. s.)
Štěpán Kment (Česká středoškolská unie, z. s.)
Karolína Musilová (Česká tábornická unie, z. s.)
Michal Vyvlečka (Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s.)
Tomáš Navrátil (Junák – český skaut, z.s.) – do 23. 11. 2017
Kristýna Jelínková (Junák – český skaut, z.s.) – od 23. 11. 2017

Orgány a kancelář ČRDM



Kontrolní komise ČRDM
Josef Valter – předseda kontrolní komise (Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC)
Marie Světničková (Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.)
Michal Sojka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Radan Kukal (Duha)
Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.)
 
Kancelář ČRDM
Ondřej Šejtka – ředitel kanceláře
Eva Beránková – sekretariát ČRDM
Aleš Sedláček – pracovník pro legislativu a vnější vztahy
Jiří Majer – šéfredaktor časopisu Archa
Marek Krajči – zahraniční sekretář
Michala Kateřina Rocmanová – správa časopisu Archa, vedoucí redaktorka serveru ADAM.cz
Anna Winterová – účetní / ekonomka
Zuzana Popková – ekonomka – do května 2017
Tomáš Hurt – koordinátor pro ESO – správu účetní a oddílové agendy NNO se zaměřením na oblast dětí a mládeže
Lenka Juřenová – koordinátorka národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog – do října 2017
Zuzana Wildová, Václav Kříž – koordinátoři národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog – od října 2017
Jiří Gurecký – projektový manažer EYCA a 72 hodin
Marek Kráčmar, Václav Zimmermann – projektový tým EYCA
Soňa Polak – komunikace a PR
Jan Husák – analytická sekce ČRDM
Daniel Zucconi – IT servis – od února 2017

→ Orgány a kancelář ČRDM
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Komora mládeže MŠMT
Aleš Sedláček, Tomáš Novotný,  
Petr Halada, Josef Výprachtický

Rada programu Erasmus+
Aleš Sedláček

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Aleš Sedláček

Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Ondřej Šejtka

Evropský hospodářský a sociální výbor
Pavel Trantina

Česká komise pro UNESCO
Aleš Sedláček

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

Česko-německá Rada pro spolupráci  
a výměny mládeže
Marek Krajči

Poradní výbor pro mládež Rady Evropy
Jan Husák

Národní pracovní skupina pro  
Strukturovaný dialog s mládeží
Lenka Juřenová – od října 2017
Zuzana Wildová – od října 2017

Evropské fórum mládeže
Karolína Musilová – do června 2017
Michaela Doležalová, Jan Černý – od září 2017

Program mladých delegátů do OSN
Zuzana Vuová, Petra Bezděková – do října 2017
Petra Sýkorová, David Ulvr – od června 2017

Zastupování ČRDM v jiných organizacích a institucích
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Skupina Stát vyjednávala od počátku roku s MŠMT 
navýšení finančních prostředků v dotačních progra-
mech. I přes různé administrativní problémy se nako-
nec alokaci povedlo navýšit a příjemci přidělené pro-
středky obdrželi. Průběžně jsme řešili i podmínky pro 
investice, které jsou pro naše organizace velmi nepře-
hledné. O podporu jsme žádali na různých schůz-
kách ministra financí, stejně jako členy rozpočtového 
výboru v Poslanecké sněmovně. S ministerstvem spra-
vedlnosti jsme řešili možnost hromadných importů 
do veřejného rejstříku, což je agenda, která nás velmi 
trápí a zatěžuje. Vodní zákon znemožnil táboření 
u vody na místech, kde byly tábory mnoho desítek let. 
Aktivně jsme spolupracovali se Senátem, MŽP a MZe 
na jeho novelizaci. Jedním z požadavků memoranda 
s politickými stranami bylo i znovuobnovení sněmov-
ního podvýboru pro mládež. To se povedlo. Se skupi-
nou pro operační programy OPVVV jsme vyjednávali 
dvě výzvy, které mají za cíl masivně podpořit vzdělá-
vací aktivity v organizacích. Jedna byla vyhlášena, 
druhá je v plánu na rok 2018. ČRDM se stala i členem 
Divácké rady České televize. S Úřadem vlády nadále 
jednáme o financích pro Český statistický úřad resp. 
na náklady šetření o dobrovolnické práci.

Legislativa a aktivity  
pracovní skupiny Stát

Interaktivní mapu Kamchodit.cz provozujeme již od 
roku 2010. Jedná se o databázi míst volnočasových 
aktivit, která v podobě interaktivní mapy a katalogu 
nabízí dětem a rodičům informace o možnostech trá-
vení volného času v okolí jejich bydliště či školy.  
Na mapě naleznete klubovny dětských organizací, 
domy dětí a mládeže, střediska volného času, mateř-
ská a rodinná centra, sportovní organizace a jejich  
sportoviště, veřejná hřiště a mnoho dalších zajíma- 
vých záznamů.

V roce 2017 jsme webovou stránku rozšířili o články  
ze života dětských a mládežnických organizací, 
o zajímavé tipy apod. Další významnou aktivitou bylo 
rozšíření databáze míst o další záznamy. V databázi 
se během roku objevovalo téměř 4000 záznamů z více 
než 800 míst v ČR.

Kamchodit.cz

3



V roce 2017 jsme uspořádali již 6. ročník tohoto pro-
jektu. Jedná se o třídenní dobrovolnický projekt, do 
kterého se zapojují dobrovolníci z celé ČR. Zájemci 
vymyslí nápad, jak pomoci lidem, přírodě nebo svému 
okolí; nápad zaregistrují na webových stránkách 
www.72hodin.cz a v termínu námi určeném, v roce 
2017 to bylo od 12. do 15. října, jej zrealizují.

Statistiky projektu byly podobné jako v předchozích 
letech, což vzhledem k nárůstu počtu podobných 
projektů (byť často regionálních projektů) hodno-
tíme pozitivně. Podařilo se obhájit počet zapojených 
osob, kterých bylo 26 382, a to i přes drobný pokles 
počtu jednotlivých projektů, který v roce vystoupal 
až k číslu 563. Největší zastoupení měly opět projekty 
zaměřené na úklid (celkem 52 % projektů) a vysazo-
vání stromků (12 % projektů), těšit nás může nárůst 
v sociálně zaměřených projektech, tedy v projektech 
zaměřených přímo na pomoc lidem (16,7 % projektů). 
Nejvíce projektů bylo zrealizováno v Moravskoslez-
ském a Jihomoravském kraji. Záštitu nad projek-
tem převzali tehdejší ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministr životního 
prostředí Richard Brabec a ministryně práce a sociál-
ních věcí Michaela Marksová. Záštitu projektu udělily 
také Sdružení místních samospráv České republiky 
a Svaz měst a obcí České republiky.

Do projektu jsme se opět aktivně sami zapojili. Za 
podpory Lesů hlavního města Prahy a Magistrátu 
hl. m. Prahy zaměstnanci a dobrovolníci z řad ČRDM 
vysadili stromy a keře v oblasti pražské Chuchle, při-
pravili zazimovací tůňky pro mloka skvrnitého v Dra-
hanském údolí a vyčistili břehy potoka Botič. 

V rámci projektu jsme vyslali skupiny dobrovolníků 
do Chorvatska, Maďarska a Rakouska, kde pracovali 
na místních dobrovolnických projektech v rámci 72 
hodin. Celkem bylo vysláno 28 dobrovolníků ve třech 
skupinách. V ČR jsme přijali skupinu čtyř maďar-
ských dobrovolnic, které se podílely na projektech 
v Praze. 

Koordinátory jednotlivých projektů jsme v rámci pod-
pory obdarovali projektovým tričkem, další dobrovol-
níci si na výrobu trička přispěli symbolickou částkou 
a tričko obdrželi také. Mezi dobrovolníky jsme rovněž 
zdarma rozeslali náramky, tetovačky. Pro přihlá-
šené skupiny jsme připravili celou řad soutěží, mezi 
cenami se objevilo např. 5 skupinových zájezdů do 
českých a moravských Dinoparků.

Během celého roku navštívilo webové stránky projektu 
na 27 000 návštěvníků. Nejvyšší návštěvnosti web 
dosáhl od září do listopadu. 

72 hodin
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projektů

zapojených dobrovolníků

Statistika 72 hodin

Věk zapojených dobrovolníků

Do 15 let

16–18 let

19–26 let

27–65 let

Nad 65 let

26 382

563
Počty projektů 
v regionech

30
Karlovarský

kraj

34
Liberecký

kraj

57
Středočeský

kraj

41
Vysočina

19 212

2 280

1 138

3 255

512

72,8 %

8,6 %

4,3 %

12,3 %

1,9 %

23
Praha

59
Ústecký 

kraj

15
Plzeňský 

kraj

36
Jihočeský 

kraj

15
Královéhradecký

kraj

18
Pardubický

kraj
43

Olomoucký
kraj

64
Jihomoravský

kraj

42
Zlínský

kraj

74
Moravskoslezský

kraj



Cílem projektu je realizace strukturovaného dialogu 
EU s mládeží v České republice; jde o podporu mla-
dých lidí a veřejných činitelů, aby společně diskuto-
vali a aby výstupy z těchto diskuzí byly zohledňovány 
v politickém procesu. V roce 2017 byly realizovány 
aktivity spojené s poslední třetinou V. cyklu konzul-
tací strukturovaného dialogu na téma „Umožnit všem 
mladým lidem zapojit se do rozmanité, propojené 
a inkluzivní Evropy – připraveni pro život, připraveni 
pro společnost“ (V. cyklus trval od 1. ledna 2016 do 
30. června 2017) a realizaci aktivit první třetiny VI. 
cyklu strukturovaného dialogu s tématem „Mladí lidé 
v Evropě? Co dál?“ (VI. cyklus trvá od 1. července 2017 
do 31. prosince 2018).

Aktivity byly zajišťovány v rámci pracovního pro-
gramu Národní pracovní skupiny pro strukturovaný 
dialog s mládeží. Pracovní skupina spolupracovala 
se sítěmi a organizacemi na podporu dětí a mládeže, 
s výzkumníky a pracovníky s mládeží.

V první polovině roku tedy vznikaly zprávy a doporu-
čení a probíhala jejich implementace v podobě propa-
gace závěrů a doporučení mezi mladými lidmi a lidmi 
s rozhodovací pravomocí tak, aby mohly být naplněny 
konkrétní cíle, které z V. cyklu vyplynuly. Zároveň pro-
bíhaly přípravy na pardubický barcamp, který se konal 
v září a jehož se zúčastnilo přes 160 mladých lidí.  

Ve druhém pololetí byly zahájeny přípravy na konzul-
tace VI. cyklu: zástupci Národní pracovní skupiny se 
zúčastnili Evropské konference mládeže v Tallinu, 
kde byly zformulovány hlavní otázky, jež povedou ke 
zjištěním a vzniku podkladů pro novou Evropskou 
strategii pro mládež. Zároveň z nich vzniknou dopo-
ručení pro národní úroveň. Současně jsme vybrali 
deset mladých ambasadorů strukturovaného dialogu, 
kteří se zúčastnili zajímavých školení a kteří ve svých 
krajích organizovali během konzultací různé akce: 
workshopy, besedy, přednášky k jednotlivým tématům. 
Každý si zvolil po dohodě téma podle svých preferencí: 
ptali se na názor mladých lidí na vzdělání, přístup na 
pracovní trh, neformální vzdělávání, dobrovolnictví, 
duševní pohodu a životní cíle. Mladí lidé se vyjadřo-
vali k informační gramotnosti a odpovědnému pří-
stupu k médiím. Otázky se dotýkaly tématu životního 
prostředí, prostoru pro mladé lidi nebo rozdílu mezi 
venkovem a městy. Mladí lidí se také zabývali rovnými 
příležitostmi a diskriminací. Hovořilo se o politické 
participaci, migraci, občanském vzdělávání a Evrop-
ské unii. Zároveň jsme organizovali konzultace online 
a jejich propagací prostřednictvím newsletterů a na 
akcích členů Národní pracovní skupiny a jejích part-
nerů. Závěrečná fáze konzultací, vznik výstupů a jejich 
zhodnocení proběhly až na jaře 2018. 

Aktivně jsme se účastnili akcí, které měli nějakou sou-
vislost s participací mládeže, např. na Kulatém stole 
k mládeži konaném v NIDV 19. prosince 2017, účast na 
Fóru pro udržitelný rozvoj 2017: Česká republika 2030 
– dobré vládnutí pro digitalizovanou společnost.

Národní pracovní skupina  
pro strukturovaný dialog s mládeží
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V roce 2017 byly kapacity analytického centra zamě-
řeny na čtyři hlavní projekty. 

 Youthwiki
 Výzkumné šetření Občanská a politická  
 participace mládeže v zemích V4
 Šetření mezi organizátory letních táborů
 Mládež v číslech

Youthwiki
Youthwiki je evropskou databází národních poli-
tik mládeže ve vztahu k Evropské strategii mládeže 
2010–2018. Česká rada dětí a mládeže byla jmeno-
vána národním korespondentem za Českou repub-
liku. Český příspěvek obsahuje úvod a devět obsaho-
vých kapitol o způsobu uspořádání politiky mládeže 
v České republice a dalších osm o prioritních tématech 
uvedených v Evropské koncepci spolupráce v oblasti 
mládeže. Celkový rozsah příspěvku ČRDM se vyšplhal 
na cca 420 NS či 115 000 slov a celkově bylo čerpáno 
z cca 900 zdrojů.

Projekt byl oficiálně zveřejněn 12. prosince 2017 v Bru-
selu a i v ČR jeho spuštění zaznamenalo mediální 
odezvu. Projekt byl představen i na jednání Komory 
mládeže a dalších odborných pracovních skupinách.

Výzkumné šetření Občanská a politická  
participace mládeže v zemích V4
Šetření bylo podpořeno z prostředků Mezinárodního 
visegrádského fondu a zaměřilo se na sběr kvantita-
tivních dat z různých dimenzí souvisejících s občan-
skou a politickou participací mládeže. 

Z šetření byla zpracována mezinárodní souhrnná 
publikace s daty a interpretací. Navíc byl připraven 
český report, jehož publikace se předpokládá v roce 
2018. Dílčí výstupy byly prezentovány na třech veřej-
ných akcích (Pardubický barcamp, festival Zóna demo-
kracie, diskuze k pohledu středoškoláků na občan-
skou angažovanost, kterou realizoval Jeden svět na 
školách Člověka v tísni).

Projekt byl realizován ve spolupráci se Slovenskou 
radou mládeže a maďarským sdružením sociologů 
Rubeus za podpory Mezinárodního visegrádského 
fondu. Reprezentativní sběr dat zajišťovala ve všech 
zemích agentura Focus.  

Šetření mezi organizátory letních táborů
Analytická sekce ČRDM se pustila opět v roce 2017 
do krátkého šetření o letních táborech mezi jejich 
organizátory. Cílem bylo zmonitorovat aktuální stav 
a vývoj trendů a připravit základní data pro PR pre-
zentace o letních táborech do českých celostátních 
médií. Tohoto cíle bylo ve spolupráci s PR oddělením 
dosaženo.  →

1.
2.

3.
4.

Analytické centrum



Mládež v číslech
Mládež v číslech je připravovaným projektem prezen-
tace dostupných a dlouhodobě sbíraných dat o dětech 
mládeži ve vztahu ke Koncepci podpory mládeže na 
léta 2014–2020 (ale nejen) na jednom místě. Konkrétně 
budou data zveřejněna v nové sekci webové platformy 
Národního registru výzkumů mládeže, který zřizuje 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a provoz 
zajišťuje Národní institut pro další vzdělávání. V roce 
2017 ČRDM spolupracovala na sběru dat a přípravě 
technického řešení veřejné prezentace. Průběžně pro 
MŠMT také zpracovávala z dat dílčí analýzy a podkla-
dové datové a expertní materiály. 

Kromě projektové činnosti probíhala i další spolu-
práce a síťování s aktéry z oblasti výzkumu a analýz 
mládeže. Zástupce AC ČRDM pokračoval ve své čin-
nosti ve stakeholder committee výzkumného projektu 
NEGOTIATE, který realizovala Masarykova univerzita 
v Brně a který byl zaměřen na výzkum problematiky 
dopadů finanční krize na zaměstnanost mladých 
lidí v Evropě. V březnu prezentoval v rámci zase-
dání výborů zodpovědných za oblast mládeže v Radě 
Evropy zástupce AC výstupy analýzy Historie a vývoj 
co-managementu (spoluřízení) v sektoru mládeže 
Rady Evropy. V červenci 2017 připomínkovalo AC při-
pravovanou státní koncepci Občanského vzdělávání 
a dále se zástupce účastnil jednání k této tematice na 
různých fórech Úřadu vlády či Národního ústavu pro 
vzdělávání.

Prioritami v projektu EYCA bylo dále provozovat 
vydávání Evropských karet mládeže EYCA, nabízet 
je členským organizacím, aby je využívaly jako své 
členské identifikační karty. Dále rozšiřovat škálu slev 
pro držitele karty a celkově posílit pozici karet mezi 
cílovou skupinou uživatelů, tedy dětmi a mládeží.

Pro rok 2017 bylo nejdůležitějším úkolem zvládnout 
distribuci členských karet pro Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. Úkol se i přes počáteční kompli-
kace splnit podařilo, během roku jsme vyrobili a dis-
tribuovali přes 15 000 karet. Pokračovala také jed-
nání o zachování distribuce karet prostřednictvím 
banky ČSOB. Po nadějných jednáních se však nako-
nec v červnu vedení banky rozhodlo kartu nadále 
nepodporovat. 

Během roku se podařilo zorganizovat deset soutěží 
o hodnotné ceny od partnerů, distribuovat cca 17 000 
karet členským organizacím a veřejnosti. Obnovili 
jsme spolupráci s více než 400 partnery, kteří nám 
poskytují různé typy slev a vyjednali na 90 nových slev. 

Kromě samotné obchodní činnosti jsme se zaměřili 
více na činnost v oblasti podpory mobility mládeže. 
V dubnu se nám podařilo zorganizovat za podpory 
Domu zahraniční spolupráce a projektem Erasmus+ 
třídenní mezinárodní konferenci za účasti partnerů 
z Rumunska, Bulharska a Polska a zástupců Minis-
terstva školství mládeže a tělovýchovy na téma „Mobi-
lita mládeže & Evropská karta mládeže“. Závěry z této 
konference pak byly poskytnuty do celoevropského 
projektu YOUTH MOBILITY & THE European Youth 
Card a byly představeny přímo na půdě Evropského 
parlamentu v Bruselu.

Členské karty a Karty EYCA→ Analytické centrum
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Česká rada dětí a mládeže udělila 30. listopadu 
2017 pět svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě 
nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní 
práci s dětmi a mládeží. Setkání zástupců ČRDM 
s laureáty se odehrálo v rámci neformálně kom- 
ponovaného večera v magickém prostředí Pražské 
křižovatky a účastnilo se ho na 200 osob. Laureáti 
letos obdrželi ocenění z rukou nestorů hnutí dětí 
a mládeže: Vlastislava Tomana, Ivana Makáska,  
Otakara Leiského, Heleny Ilnerové a symbolicky 
Jiřího Navrátila. Hosté setkání se stali pobavenými 
diváky světelné hry, kterou sami vytvářeli pomocí 
barevných svítících tyčinek a v závěru tleskali i slo-
venské rapové kapele Modré hory.

V roce 2017 byli Cenou ČRDM Přístav oceněni  
tito zástupci veřejné správy a samosprávy:

Mgr. Miroslav Hrdina – vedoucí Odděleni mládeže, 
tělovýchovy a sportu na Krajském úřadě Jihočeského 
kraje

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková Ph.D. – náměstkyně 
pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů 
na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Josef Šusta – zastupitel města Varnsdorf

Vlasta Vasková – vedoucí školní jídelny při  
ZŠ v Hrádku, zastupitelka města Hrádek

Tiskárna PRINTO

Součástí činnosti ČRDM v roce 2017 bylo zajištění 
zahraniční agendy – provoz internetových stránek 
ČRDM v anglickém jazyce, provoz internetových 
stránek (v češtině) o zahraničních aktivitách ČRDM, 
přijímání zahraničních delegací, zajištění informací 
o pozváních pro členské organizace, administrace 
zahraničních cest, zajištění aktivní informovanosti 
organizací a veřejnosti o dění v oblasti dětí a mládeže 
v zahraničí, komunikace se zahraničním včetně part-
nerského servisu pro MŠMT.

Zjednodušeně se dají zahraniční aktivity ČRDM 
rozčlenit do následujících oblastí:

Evropské fórum mládeže
V roce 2017 se ČRDM zapojovala do aktivit Evropského 
fóra mládeže jako jeho plný člen. Zástupci mládeže 
se účastnili statutárních setkání Fóra, konkrétně na 
jarním a podzimním Valném shromáždění a Radě 
členů (tzv. COMEM) v Bruselu a Cascais (Portugalsko), 
setkání k programu mladých delegátů do OSN (UN 
Advocacy Meeting) i setkání k vyhodnocení napl-
ňování Cílů udržitelného rozvoje. Zapojili jsme se 
i do konzultací Evropské komise a Evropského fóra 
mládeže ohledně připravovaných Evropských sborů 
solidarity.

Účast na zahraničních akcích
Zástupci ČRDM se zúčastnili řady zahraničních 
akcí, například evropských předsednických konfe-
rencí mládeže, seminářů Evropského fóra mládeže 
a dalších organizací, jednání spřátelených národ-
ních rad mládeže v rámci neformální aliance BBC+, 
seminářů k tématu strukturovaného dialogu s mlá-
deží, apod.  →
 

Cena ČRDM Přístav Zahraniční aktivity



Z řady akcí s účastí ČRDM můžeme zmínit např. tyto:
– Evropské setkání mládeže UNESCO v Lublani  
 v říjnu;
– setkání národních rad mládeže v rámci aliance 
 BBC+ v dubnu ve Vídni a v listopadu v Nyonu (Švý- 
 carsko); na tomto podzimním jednání bylo rozhod- 
 nuto o přejmenování skupiny na BICC;
– vyslání českých dobrovolníků na projekty 72 hodin 
 v Chorvatsku a Maďarsku a přijetí zahraničních  
 dobrovolníků z Maďarska na projekt 72 hodin v ČR.

ČRDM v roce 2017 rozvíjela i česko-německou spolu-
práci na jednáních a setkáních se zástupci Saského 
kruhu mládeže (spolupráce na pořádání letního zážit-
kového jazykového kurzu Zažít a naučit se v Srbsku 
u Karlštejna, přípravné schůzky k plánování rozšíření 
spolupráce pro rok 2018).

Dále jsme rozvíjeli spolupráci s Koordinačním cen-
trem česko-německých výměn mládeže Tandem. 28. 
dubna 2017 se zástupci ČRDM zúčastnili oslavy 20 let 
Tandemu, která proběhla v Berlíně. Ředitel kance-
láře ČRDM Ondřej Šejtka se zapojil do panelové dis-
kuse hodnotící působení a aktivity Tandemu od jeho 
vzniku až do současnosti.

V září 2017 pořádala ČRDM v Pardubicích barcamp – 
program otevřených konferencí a workshopů, které 
inspirativní formou posouvali mladé lidi dál a pro-
hlubovali jejich znalosti. Cílem bylo hlavně podpořit 
mladé lidi k aktivnímu občanství a lépe je propojit 
do aktivit strukturovaného dialogu s mládeží. Na 
programu byly i česko-německé přednášky a semi-
náře realizované ve spolupráci s Tandemem na 
témata rasistické mobilizace, politického vzdělávání 
v Německu a participace mladých lidí v česko-němec-
kých vztazích.

Vzájemná spolupráce Tandemu a ČRDM vyústila 
i v propojení projektů Přátelství bez hranic a 72 hodin. 
V jejich rámci proběhlo několik česko-německých 
setkání s dobrovolnickým zaměřením, které byly jed-
nak prospěšné pro přírodu, místní komunitu a okolí, 
jednak pro lepší seznámení s mladými lidmi ze sou-
sední země.

Začátkem prosince 2017 se zástupci ČRDM zúčastnili 
na pracovním setkání Tandemu v Lidicích k tématu 
Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti, 
na kterém přednesli své podněty k tématu a informo-
vali o možnostech zapojení ČRDM a jejích členských 
organizací.

Bilaterální výměna zástupců organizací dětí 
a mládeže s Izraelem
V roce 2017 pokračovala spolupráce s Izraelem ve 
formě výměny mládeže, kterou ČRDM pořádala ve 
spolupráci s Radou hnutí mládeže v Izraeli (CYMI). 
Česká část výměny proběhla v září. Sedm zástupců 
izraelských hnutí mládeže se tu zúčastnilo pro-
gramu připraveného jejich osmi českými vrstevníky, 
aby se dozvěděli nejen o České republice, její kultuře 
a lidech, ale zejména o tom, jak se pracuje s dětmi 
a mladými lidmi v našich organizacích. Proto jsme 
pro ně v Praze mimo prohlídky významných míst 
a památek uspořádali debatu s izraelským velvy- 
slancem v ČR, panem Danielem Meronem, o vzájem-
ných vztazích a o vnímání druhého národa i dis- 
kusi o občanském vzdělávání. Vyrazili jsme také 
mimo Prahu, nejdříve do Příbrami na Svatou Horu 
i k místním skautkám, s nimiž si účastníci zahráli 
hry, které používají ve své praxi vedoucích v obou 
zemích. Navštívili jsme i Český Krumlov, zámek Hlu-
boká a České Budějovice, kde jsme Izraelce vzali  

→ Zahraniční aktivity
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do místního gymnázia na debaty se studenty matu-
ritních ročníků. Dále jsme tam navštívili vodní 
skauty, kde po představení jejich činnosti a společné 
hře navržené Izraelci proběhla praktická ukázka 
jejich aktivit – projížďka na řece v pramicích. Během 
české části se nám povedlo účastníky výborně navzá-
jem seznámit, vytvořit mezi nimi přátelské vztahy 
a atmosféru.

Výměna pokračovala izraelskou částí začátkem lis-
topadu. Čeští účastníci se v jejím průběhu potkali 
s nejrůznějšími skupinami Izraelců – diskutovali se 
zástupci organizace, která se snaží o sblížení arab-
ských a židovských dětí, zajeli do drúzské vesnice 
hluboko v horách, kde se učili tancovat jejich tance, 
navštívili dvě komuny, vařili palačinky se členy orga-
nizace, která se snaží vést děti k sociálnímu cítění 
a solidaritě, a naučili hrát děti z pouště „rybičky 
rybáři jedou“. Tyto návštěvy izraelských organizací, 
které pro naše účastníky zajistili Izraelci, účastnící se 
výměny, se střídaly s prohlídkami historicky, kulturně 
či jinak zajímavých míst, jako jsou starobylé město 
Jaffa v jižní části Tel Avivu, Staré město, památník 
holocaustu Jad Vašem i ultraortodoxní čtvrt v Jeruza-
lémě, město Akko na severu Izraele s hradbami z kři-
žácké doby, známé Mrtvé moře nebo velkolepá pevnost 
Masada. K jedinečným zážitkům patřila též izraelská 
kuchyně nebo vodopády uprostřed pouště v rezervaci 
Ejn Gedi. Výměna účastníkům pomohla pochopit, 
jak silnou tradici mají hnutí mládeže v Izraeli a jak 
významnou a nepostradatelnou část jejich života pro 
Izraelce tato hnutí představují.

Obě strany se shodly na přínosu výměny pro zúčast-
něné organizace i jednotlivce a rozhodly se pokračo-
vat ve spolupráci i v roce 2018.

Další působení ČRDM v oblasti zahraničí
V roce 2017 pokračoval program Mladých delegátů do 
OSN, který uskutečňuje ČRDM za podpory a ve spo-
lupráci s MŠMT a Ministerstvem zahraničí. V rámci 
programu jsme vybrali a vyslali dva mladé zástupce 
české mládeže – delegátku a delegáta na – jednání 
třetího výboru Valného shromáždění OSN v New Yorku 
v říjnu 2017. Působili zde jako členka a člen oficiální 
delegace ČR a vystoupili i se společným projevem, ve 
kterém se vyjádřili o potřebě kvalitního vzdělávání 
s důrazem na kritické myšlení a posílení partici-
pace mládeže. Zúčastnili se též neformálních jed-
nání a různých doprovodných akcí (tzv. side events). 
Spolupráce s delegátkou a delegátem pokračuje 
i v roce 2018, kdy se zúčastní Fóra mládeže Hospodář-
ské a sociální rady OSN a Komise OSN pro sociální 
rozvoj. Dále se pak zúčastní jednání Komise OSN pro 
postavení žen. Delegátka a delegát se účastní besed 
s českými studenty a mladými lidmi, ať už ve školách, 
nebo mládežnických organizacích.

Přeshraniční mobilitu mládeže ČRDM podporuje pro-
střednictvím vydávání a distribuce slevových Evrop-
ských karet mládeže EYCA. ČRDM jako držitel licence 
pro jejich distribuci byla zastoupena i na statutár-
ních jednáních Evropské asociace karet mládeže.

Tradiční byla i účast zástupce ČRDM na zasedání 
Česko-německé rady pro spolupráci a výměny mlá-
deže, která se v roce 2017 konala v Plzni. ČRDM dále 
spolupracovala a udržovala kontakty s dalšími aktéry 
politiky mládeže především v evropském kontextu. 
ČRDM byla zastoupena i v Poradním výboru pro mlá-
dež Rady Evropy (Advisory Council on Youth), kde se 
zaměřovala na podporu participace mládeže a občan-
ské vzdělávání.   →



V prosinci 2017 jsme začali s přípravou na vyslání 
delegace ČRDM na Evropské setkání mládeže EYE 
2018, které se bude konat počátkem června 2018 ve 
Štrasburku a má se ho zúčastnit několik tisíc mla-
dých lidí z celé Evropy. Na programu budou debaty 
a semináře, jejichž výstupy budou sloužit jako zdroj 
inspirace poslancům Evropského parlamentu.

O proběhnutých akcích a možnostech pro mladé lidi 
v mezinárodní oblasti informovala ČRDM na svém 
zahraničním webu http://zahranici.crdm.cz/ a též na 
informačním serveru ADAM.cz: http://www.adam.cz- 
/rubrika-zahranici. Pro šíření informací jsme dále 
využívali náš tištěný zpravodaj ARCHA, pravidelnou 
e-mailovou rozesílku na členská sdružení i sociální 
sítě Google+ a Facebook.

Cesta ke kompetencím
V říjnu 2017 jsme završili s polskými a litevskými 
partnery dvouletý mezinárodní projekt Spolupráce 
pro inovativní vzdělávání sociálních a občanských 
kompetencí, v němž šlo o vzdělávání vedoucí ke zvy-
šování občanských a sociálních kompetencí mladých 
lidí. Za každou zapojenou organizaci se účastnilo 
pět pracovníků s mládeží a pět mladých lidí. Náplní 
činnosti účastníků byl vývoj a testování nových metod 
vzdělávání v mezinárodním kolektivu. Jejich aktivita 
probíhala jak na týdenním mezinárodním setkání 
v ČR (v Náměšti nad Oslavou), tak i v době před a po 
setkání na národní a lokální úrovni. Inovativnost 
projektu spočívala nejen ve výstupu a jeho formách, 
ale hlavně v rovnocenném zapojení všech účastníků 
(jak pracovníků s mládeží, tak samotné mládeže) 
do tvorby výstupu. Tedy mladí lidé přímo vytvářeli 
metody a metodiku pro vzdělávání dalších mladých 
lidí. Více informací a výstupy z projektu jsou k dispo-
zici v tištěné publikaci nazvané Stezky a na projekto-
vém webu: http://findthemethod.eu/?lang=cz. Dalším 
praktickým výstupem je i aplikace do chytrých zaří-
zení s konkrétními metodami pro pracovníky s mlá-
deží za účelem zvyšování občanských a sociálních 
kompetencí – možno ji stáhnout pro systém Android.

→ Zahraniční aktivity
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V České republice působilo v roce 2017 deset krajských 
rad dětí a mládeže, z nichž devět bylo členem ČRDM. 
Krajské rady sdružují v krajích desítky organizací 
z řad místních spolků i krajských organizací celostát-
ních spolků. Na základě stanov ČRDM a dalších usne-
sení nejsou místní spolky přijímány do ČRDM, ale je 
jim doporučován vstup do příslušných krajských rad. 
V roce 2017 se tak i v několika případech stalo.

Krajské rady neexistují v Pardubickém, Královéhra-
deckém, Olomouckém kraji. Během roku 2017 také 
ukončila činnost krajská rada ve Středočeském kraji.

Mluvčím Komory krajských rad, která v ČRDM působí, 
byl v roce 2017 Jan Burda, který byl zároveň celý rok 
členem představenstva ČRDM. Komora krajských rad 
komunikuje se všemi krajskými radami, i když nejsou 
členy ČRDM.

Jednotlivé krajské rady jsou zcela samostatnými 
sdruženími, která mají svoje specifika a odlišné 
místní podmínky. Během roku se snažily aktivně 
působit ve prospěch členských organizací v krajích –  
například se tradičně podílí na vyjednávání podmí-
nek dotačních titulů na krajských úřadech, jsou členy 
nejrůznějších komisí a některé z nich se podílejí na 
celostátních projektech ČRDM.

Nejvýznamnější akcí v roce 2017 byla realizace pro-
gramu Mládež kraji, který je finančně podporován 
MŠMT a řadou měst a krajů. Cílem projektu je pod-
pora mládežnických iniciativ – tedy projektů mla-
dých lidí, kteří nejsou zastřešeni žádnou organizací. 
Projekt byl realizován ve čtyřech krajích (Jihočeském, 
Jihomoravském, Moravskoslezském a na Vysočině) 
a celkem se do něj zapojilo více než 500 mladých lidí 
jako realizátorů, proběhlo více než 100 projektů pro 
necelých 3 500 účastníků.

ČRDM a krajské rady dětí a mládeže 



I v roce 2017 pokračovala ČRDM ve vydávání neko-
merčního tištěného zpravodaje Archa – jednalo se 
již o 19. ročník. S přihlédnutím k pozitivním zkuše-
nostem z předchozích let se vydavatel neomezil jen 
na tištěnou verzi zpravodaje, a zpracovával rovněž 
elektronickou verzi Archy. Vycházel tak vstříc poža-
davkům doby na používání nových médií. Zpravodaj 
ČRDM o výchově a využití volného času dětí a mlá-
deže je tudíž běžně dostupný nejen odběratelům 
„klasického“ tištěného časopisu, ale i návštěvníkům 
internetového portálu ADAM.cz (www.adam.cz), kde 
je Archa pravidelně uveřejňována. 

Také ediční záměr vydavatele zůstává stále týž. Archa 
je „výkladní skříní“ ČRDM, jejích členských organi-
zací a jejich aktivit. Slouží k propagaci České rady 
dětí a mládeže, mimoškolní výchovy a dobrovolnictví, 
které je s ní úzce spjato. Archa je zároveň bezpro-
blémově dostupným mediálním prostorem, na nějž 
mohou snadno „dosáhnout“ všechny členské organi-
zace ČRDM. V roce 2017 Archa pozměnila svou gra-
fickou podobu – úpravu a písmo. Stránky jsou nyní 
vzdušnější a lépe se čtou. 

Během roku se podařilo postupně vydat šest tiště-
ných čísel zmíněného zpravodaje. Jejich náklad činil 
vždy tisíc výtisků. Ústřední témata zněla: Máme dveře 
otevřené / Čípak je to smartphone...? / Mládež Evropě 
– Evropa mládeži / Nejsme škola, a přece učíme / 
Z prázdninových kronik / Dobro volně

ADAM.cz je denně aktualizovaný informační a zpravo-
dajský servis spolků dětí a mládeže. Česká rada dětí 
a mládeže již 15 let zajišťuje chod serveru i veškerý 
servis s tím spojený, včetně vybavení redakce.

V průběhu roku 2017 si čtenáři na zpravodajském 
serveru ADAM.cz mohli přečíst celkem 959 článků.

Celkem 594 bylo hlavních článků, z toho asi třicítka 
odborných, dotýkajících se problematiky neziskovek 
pracujících s dětmi a mladými lidmi. Dále byla zveřej-
něna asi stovka videí, 50 zpráv v rubrice Nepřehléd-
něte a 225 upozornění na zajímavé články z jiných 
médií v rubrice Přečtěte si. Zejména u autorských 
článků se vždy jednalo o tematiku NNO pracujících 
s dětmi a mládeží. 

Cílovou skupinu návštěvníků serveru ADAM.cz tvoří 
vedoucí dětských oddílů, pracovníci center volného 
času, učitelé, rodiče a zejména členové organizací, 
pracujících s dětmi a mládeží. Tyto organizace jsou 
také více či méně pravidelnými přispěvateli. 

Věnovali jsme se aktuálním tématům jako inkluze, 
participace mladých lidí, ochrana životního pro-
středí, vzdělávání, společenská odpovědnost apod. 
Server ADAM také informoval průběžně o dění v dal-
ších projektech ČRDM.

 V průběhu roku jsme pokračovali v propagaci témat 
a organizací, s nimiž máme uzavřena mediální part-
nerství, jako anketa o nejoblíbenějšího učitele Zlatý 
Ámos, soutěž Příběhy 20. století či Gratias Tibi; při-
dali jsme několik dalších partnerů, například Ledo-
vou Prahu nebo Ukliďme Česko.

Zpravodaj ARCHA Internetový portál ADAM.cz
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krajských rad dětí a mládeže

členských organizací

členů

členů do 26 let

9
93

211 950
170 205



V roce 2017 ČRDM ve spolupráci s organizací Mladí 
ochránci přírody, z.s. vydala v nákladu 2000 ks pub-
likaci Bezpečnost při práci s dětmi a mládeží. Kniha 
byla určena především členským organizacím ČRDM. 
Vzhledem k termínu vydání, který proběhl ke konci 
roku, jsme distribuci knihy odsunuli na začátek 
roku 2018.

Pojištění
ČRDM během celého roku opět administrovala několik 
typů pojištění, a to pojištění úrazu, pojištění odpověd-
nosti organizací, dobrovolníků a zaměstnanců. Tento 
dílčí projekt je finančně nejnáročnější částí celého pro-
jektu ČRDM. V roce 2017 bylo pojištěno celkem 232 948 
osob v úrazovém pojištění, v pojištění odpovědnosti pak 
téměř 30 000 dobrovolníků.

Během roku 2017 ČRDM spolupracovala s pojišťov-
nou Kooperativa, se kterou uzavřela smlouvu na roky 
2014– 2017. Během roku proběhl výběr pojišťovacího 
makléře pro sjednání a administraci pojištění na roky 
2018–2021, vítězem se stala společnost C.E.B., a.s., se 
kterou ČRDM spolupracovala již dříve. V závěru roku 
pak proběhlo výběrové řízení na pojišťovnu pro roky 
2018–2021. Vítězem se stala pojišťovna Generali, která 
zajišťovala pro ČRDM pojištění již v letech 2006–2013. 

ESO
ESO = elektronická správa organizace, je funkční 
webová aplikace pro vedení jednoduchého a podvojného 
účetnictví, správu členů, majetku apod. Do systému se 
zapojily desítky pobočných spolků, oddílů, kmenů a stře-
disek organizací Junák – český skaut, z. s., Asociace 
TOM ČR a Liga lesní moudrosti. Tento systém byl dále 
nabízen dalším organizacím. Snahou během celého 
roku bylo systém připomínkovat a neustále posouvat 
dále tak, aby usnadnil práci hospodářům a vedoucím 
organizací. V roce 2017 vzrostl počet uživatelů na  
182 registrovaných jednotek, 670 uživatelů, 18 721 evi- 
dovaných členů a 102 276 účetních dokladů.

Vývoj systému pokračoval v roce 2017 těmito kroky:
– modul členských příspěvků
– v jednoduchém účetnictví byla přidána možnost 
 založit více bankovních účtů
– vytvořen nástroj pro rozesílání hromadných mailů
– vznik nových rolí – pokladník a bankéř
– vytvořeno napojení na FIO API
– aktualizace importů z různých typů bank
– úprava administrátorského rozhraní oddílu
– listování mezi doklady

Semináře
Během podzimu roku 2017 jsme uspořádali čtyři semi-
náře k nové dotační metodice MŠMT. Semináře proběhly 
2× v Praze, dále v Brně a Ostravě. Úvodního semináře 
v Praze se účastnilo 50 osob, dalších seminářů pak 
20–30 osob. Z úvodního semináře jsme pořídili video-
záznam, který jsme následně publikovali na serveru 
ADAM.cz a poskytli ho i Odboru pro mládež MŠMT. Na 
informačních seminářích jsme zajišťovali občerstvení 
a servis pro účastníky, koordinovali jsme také přihla-
šování účastníků a provozovali informační webové 
stránky.   →

Publikační aktivity

Servisní činnost ČRDM
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2012  2013  2014  2015  2016  2017

Počty pojištěných

218 523
217 591

221 059

226 869

215 026

226 626

ESO v číslech

2016  2017 2016  2017 2016  2017 2016  2017

Registrované jednotky Uživatelé Evidovaní členové Účetní doklady

111
317

10 623
57 387

182 670 18 721 102 276



Právní servis
V rámci projektu jsme provozovali online právní 
poradnu, která navazovala na poradnu k Novému 
Občanskému zákoníku, kterou ČRDM provozovala dříve. 
V poradně na adrese http://poradna.crdm.cz, jsme 
denně uveřejňovali odpovědi expertů na rozličné dotazy, 
které pokládají zájemci ze spolků pracující s dětmi 
a mládeží, ale i odjinud. Během roku 2017 bylo odpově-
zeno na cca 500 dotazů. Rovněž jsme zde publikovali 
metodické články o legislativě na letních táborech apod. 
Návštěvnost webové poradny se po celý rok držela nad 
hranicí 300 návštěv denně.
 
V roce 2016 jsme plně rozeběhli aktivity v projektu 
Spolupráce pro inovativní vzdělávání sociálních 
a občanských kompetencí, který pořádáme společně 
s polskou nadací Umbrella z Vratislavi a Litevským 
centrem mládeže z Vilniusu. V projektu jde o vzdě-
lávání vedoucí ke zvyšování občanských a sociál-
ních kompetencí mladých lidí. Za každou zapojenou 
organizaci se účastní pět pracovníků s mládeží a pět 
mladých lidí.

Náplní činnosti účastníků je vývoj a testování nových 
metod vzdělávání v mezinárodním kolektivu. Jejich 
aktivita probíhala jak na dvou týdenních mezinárod-
ních setkáních (ve Vratislavi a Vilniusu), tak i v době 
mezi nimi na národní a lokální úrovni. Výstupem 
projektu má být „vzdělávací stezka“ ve formě publikace 
(dostupné v tištěné i elektronické podobě) a dalších 
nástrojů (mobilní aplikace, webová databáze), které 
poskytnou organizacím pracujícím s mladými lidmi 
metodiku vzdělávání ke zvyšování sociálních a občan-
ských kompetencí včetně jejich ověření. Do prací na 
tvorbě výstupu byli rovnocenně zapojeni všichni účast-
níci (pracovníci s mládeží i samotná mládež), tudíž 
mladí lidé přímo vytvářeli metody pro vzdělávání dal-
ších mladých lidí.

Projekt je dvouletý, financovaný s podporou programu 
Evropské unie Erasmus+ a poběží do konce října 2017.

→ Servisní činnost ČRDM



30 — 31

V mediálním obraze ČRDM dominovala akce 72 hodin, 
 která na svém kontě zaznamenala 130 výstupů. 
Významně v médiích rovněž rezonoval námět letních 
táborů, svědčí o tom 94 tematických příspěvků.  
Všechny mediální výstupy naleznete na webu ČRDM  
pod tím odkazem: http://crdm.cz/crdm-v-mediich/.

– 340 výstupů v médiích 
– 27 vystoupení/reportáží v televizi
– 40 rozhovorů/pozvánek v rozhlase
– 110 článků v denících
– 163 v online médiích

webů

facebooků

Česká rada dětí a mládeže v médiích

www.crdm.cz
www.adam.cz
www.72hodin.cz
www.strukturovanydialog.cz
www.kamchodit.cz
www.eyca.cz
zahranici.crdm.cz
pristav.crdm.cz
poradna.crdm.cz
eso.skeleton.cz
www.navstevnik.cz
www.rozumimefinancim.cz

12
7

ČRDM
72 hodin
ADAM.cz
EYCA karta
Cena Přístav
Kam chodit
Mladí delegáti do OSN
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Název střediska Náklady celkem Z toho dotace
Z toho  

vlastní zdroje
% krytí 

z dotací

Kancelář ČRDM 4 000 229 3 031 470 968 759 76 %

Zpravodaj ARCHA 1 349 799 566 715 783 084 42 %

ADAM.cz 1 868 974 559 776 1 309 198 30 %

Kamchodit.cz 397 794 107 104 290 690 27 %

72 hodin 1 833 177 1 345 627 487 550 73 %

Semináře 338 487 294 307 44 180 87 %

Pojištění 6 754 359 6 397 462 356 897 95 %

Slevy pro pracovníky  
s mládeží

303 931 298 429 5 502 98 %

ESO (ekonomický  
a účetní software)

339 739 325 757 13 982 96 %

Karty EYCA 825 981 0 825 981 0 %

Národní pracovní skupina 1 108 719 1 096 323 12 396 99 %

Analytické centrum (Youthwiki) 739 268 739 268 0 100 %

Právní servis 97 200 97 200 0 100 %

Zahraniční aktivity 748 185 626 273 121 912 84 %

Publikační činnost 150 000 150 000 0 100 %

Cesta ke kompetencím 834 138 578 526 255 612 69 %

Weby pro organizace 196 199 196 199 0 100 %

Pardubický kraj – karty 2 782 595 0 2 782 595 0%

Vzdělávání v organizacích 18 000 18 000 0 100 %

Celkem 24 686 772 16 428 435 8 258 337 67 %

 

Přehled financování projektů ČRDM



Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017 (v tisících Kč)

Činnosti

A. Náklady Hlavní Hospodářská Celkem 

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 9 672 2879 12 551

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace    

A. III. Osobní náklady 4 915  4 915

A. IV. Daně a poplatky 81  81

A. V. Ostatní náklady 6 880  6 880

A. VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba  
a použití rezerv a opravných položek

30  30

A. VII. Poskytnuté příspěvky 230  230

A. VIII. Daň z příjmů    

 Náklady celkem (součet A.I. až A.VIII.) 21 808 2679 24 687

B. Výnosy    

B. I. Provozní dotace 16 434  16 434

B. II. Přijaté příspěvky 4 390  4 390

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží  926 2992 3 918

B. IV. Ostatní výnosy 101  101

B. V. Tržby z prodeje majetku 2  2

 Výnosy celkem (součet B.I. až B.V.) 21 853 2992 24 845

C. Výsledek hospodaření před zdaněním  
(ř. 17 - (ř. 10 - ř.9))

45 113 158

D. Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 18 - ř. 9) 45 113 158
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Ozn. AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem  
(součet A.I. až A.IV.)

146 60

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 90 90

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 56  

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  -30

B. Krátkodobý majetek celkem  
(součet B.I. až B.IV.)

7 098 12 212

B. I. Zásoby celkem 131 36

B. II. Pohledávky celkem 1 370 4 755

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 5 418 7 327

B. IV. Jiná aktiva celkem 179 94

 Aktiva celkem (součet A. až B.) 7 244 12 272

Ozn. PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem (součet A.I. až A.II.) 5 108 5 266
A. I. Jmění celkem 447 447

A. II. Výsledek hospodaření celkem 4 661 4 819

B. Cizí zdroje celkem (součet B.I. až B.IV.) 2 136 7 006

B. I. Rezervy celkem   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 271 232

B. III. Krátkodobé závazky celkem 190 440

B. IV. Jiná pasiva celkem 1 675 6 334

 Pasiva celkem (součet A. až B.) 7 244 12 272

Rozvaha k 31. 12. 2017 (v tisících Kč)
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The Czech Council of Children and Youth (CRDM) is 
an umbrella organisation for children and youth 
organisations and fulfils the role of the national 
youth council in the Czech Republic.

In 2017, CRDM associated around 100 member organi-
sations including 9 regional youth councils. Among 
the membership, organisations with camping, hiking, 
cultural, technical or Christian orientation can be 
found. Some of them have environmental focus, while 
others are concentrating on work with minorities or 
prevention of social pathological phenomena.

The members of the CRDM include large, as well as 
quite small organisations with national or regional 
scope of activity. We are convinced that, in terms of 
size, scope and focus, all of them have an adequate 
place in the CRDM. Three new organizations joined 
the CRDM in 2017: Czech Astronomical Society, MOMA 
Morašice, and Tamjdem. On the other hand, during 
the year 2017, the Central Bohemian Council for Chil-
dren and Youth and the Association of Secondary 
Clubs of the Czech Republic discontinued their mem-
bership in the CRDM.

Further activities and projects of CRDM include:

Legislation and activities  
of the working group “State”
From the beginning of the year, the working group 
“State” was negotiating the increase of funds in sub-
sidy programs with the Ministry of Education, Youth 
and Sports. We have also continuously addressed the 
conditions for investments that are very unclear for 
our organizations. With the Ministry of Justice, we 
were solving the possibility of bulk imports into the 

public register, which is an agenda that is very trouble-
some and burdensome. The Water Act made it impossi-
ble to make camps in the places where they were for 
many decades. We actively cooperated with the Senate, 
the Ministry of the Environment and the Ministry of 
Agriculture on its amendment. One of the require-
ments of a memorandum with political parties was the 
re-establishment of the Subcommittee on Youth of the 
Chamber of Deputies. That was successful.

Kamchodit.cz (WhereToGo) — 
database of places of extracurricular education
We have been running the Kamchodit.cz website since 
2010. It is a database of places of free time activities, 
which in the form of an interactive map and catalo-
gue offers information to children and parents about 
the possibilities of spending their free time in places 
around their home or school. In 2017, we expanded the 
website to include articles from the life of children 
and youth organizations, interesting tips, etc. Another 
important activity was the extension of the database 
with additional records. Approximately 4000 records 
from more than 800 locations in the Czech Republic 
appeared in the database throughout the year.

72 Hours
In 2017 we organised already the sixth year of this pro-
ject. It was a three-day volunteering project, involving 
volunteers from all over the Czech Republic. Interes-
ted people thought of how to help people, the nature 
or their surroundings. They registered these ideas at 
the website www.72hodin.cz and in the date set by us, 
which was from 12th to 15th October in 2017, they reali-
zed it. The number of people involved was similar to 
the year before (26,382 persons), despite a small decre-
ase in the number of individual projects, which rose 



to 563 during the year. We could see an increase in 
socially focused projects, i.e. in projects directly aimed 
at helping people (16.7 % of projects). We were again 
actively involved in the project. With the support of the 
Forests of the Capital City of Prague and the Prague 
City Hall, employees and volunteers from CRDM plan-
ted trees and bushes in the Chuchle area of Prague, 
prepared wintering ponds for salamanders in Drahan-
ské údolí and cleaned the banks of the Botič stream. 
We donated project T-shirts to project coordinators; 
other volunteers contributed a symbolic amount to the 
production of the T-shirts and received them, too. We 
also distributed bracelets and tattoos to the volun-
teers for free. For the groups we have prepared a num-
ber of competitions, with prizes such as group trips to 
the Czech and Moravian Dinoparks.

National Working Group  
for the Structured Dialogue with Youth
The aim of the project is to implement the EU Structu-
red Dialogue with Youth in the Czech Republic; it is 
about the support of young people and public officials 
to discuss together and to take the outcome of these 
discussions into account in the political process. In 
the year 2017, activities related to the last third of 
the 5th cycle of consultations of structured dialogue 
on “Allowing all young people to engage in a diverse, 
interconnected and inclusive Europe – ready for life, 
ready for society” and realization of the activities of 
the first third of the 6th cycle of a structured dialogue 
with the topic “Young people in Europe? What‘s next?”

In the first half of the year reports and recommen-
dations were created and their implementation was 

taking place in the form of promoting conclusions and 
recommendations among young people and decision-
-makers so that the specific objectives that emerged 
from the 5th cycle could be fulfilled. At the same time, 
preparations were under way for the Pardubice bar-
camp, which took place in September with participa-
tion of over 160 young people.

In the second half of the year, preparations for con-
sultation of the 6th cycle were launched: Representa-
tives of the National Working Group took part in the 
European Youth Conference in Tallinn, where the 
main issues that would lead to identification and crea-
tion of a basis for a new European Youth Strategy were 
formulated.

Member Cards and European Youth Cards
Priorities in the EYCA project were to issue the 
European Youth Cards as well as to offer them to our 
member organisations for use as their own member 
cards. We also intended to expand the number of 
discounts for cardholders and strengthen the posi-
tion of the cards among the target group – children 
and youth.

For 2017, the most important task was to manage the 
distribution of membership cards for the Association 
of Firefighters of Bohemia, Moravia and Silesia. During 
the year, we managed to organize ten competitions 
with valuable prizes from partners, to distribute about 
17,000 cards to member organizations and the public. 
We have re-established partnerships with more than 
400 partners who offer different types of discounts and 
negotiated for 90 new discounts.
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In addition to the commercial activity itself, we focu-
sed more on support of youth mobility. In April, we 
managed to organize, with the support of the Centre 
for International Cooperation in Education (DZS) and 
the Erasmus + programme, a three-day international 
conference with the participation of partners from 
Romania, Bulgaria and Poland and representatives of 
the Ministry of Education, Youth and Sports on “Youth 
Mobility & European Youth Card”.

Award of the CRDM “Přístav” (Port)
On 30th November 2017, the Czech Council of Children 
and Youth awarded five of its traditional awards to 
those who find the uncommon will to support extra-
curricular work with children and youth. The meeting 
of representatives of CRDM with laureates took place 
during an informally composed evening in the magical 
environment of the Prague Crossroads with the atten-
dance of 200 guests. The laureates received the awards 
from the nestors of the children and youth movement: 
Mr. Vlastislav Toman, Mr. Ivan Makásek, Mr. Otakar 
Leiský, Ms. Helena Ilnerová and symbolically Mr. Jiří 
Navrátil.

Analytical Centre

Youthwiki
Youthwiki is a European database of national youth 
policies in relation to the European Youth Strategy 
2010–2018. The Czech Council of Children and Youth 
has been appointed national correspondent for the 
Czech Republic. The Czech contribution contains an 
introduction and nine content chapters on organisa-
tion of youth policy in the Czech Republic and another 
eight on the priority topics stated in the European coo-

peration in the youth field framework. The project was 
officially announced in Brussels on 12th December 2017, 
and in the Czech Republic, the launch of the project 
was met with a media response. The project was also 
introduced at the meeting of the Youth Chamber and 
other expert working groups.

Research survey “Civic and Political  
Participation of Youth in V4 Countries”
The survey was funded by the International Visegrad 
Fund and focused on collecting quantitative data 
from different dimensions related to civic and politi-
cal youth participation. The project was implemented 
in cooperation with the Slovak Youth Council and the 
Hungarian association of sociologists Rubeus. Repre-
sentative data collection was provided by the Focus 
agency in all involved countries.

Survey among summer camp organizers
The Analytical Centre of CRDM resumed in 2017  
a short survey on summer camps among their orga-
nisers. The aim was to monitor the current state 
and trend development and prepare basic data for 
PR presentations about summer camps for Czech 
nation-wide media.

Youth in Numbers
Youth in Numbers is an upcoming project of presen-
ting available and long-term collected data on children 
and youth in relation to the Youth Strategy 2014–2020 
(but not only) in one place. In 2017 CRDM cooperated on 
collecting data and preparing the technical solution 
for a public presentation. In addition, CRDM also pro-
cessed data from partial analysis and underlying data 
and expert materials for the Ministry of Education, 
Youth and Sports.



International activities 
European Youth Forum
In 2017 CRDM was involved in the activities of the 
European Youth Forum as its full member. CRDM’s 
representatives took part on statutory meetings of 
the Forum, specifically the spring and autumn Gene-
ral Assembly and Council of Members in Brussels and 
Cascais (Portugal), UN Advocacy Meeting (a meeting 
on the United Nations Youth Delegates Programme), 
as well as a meeting to assess the fulfilment of the 
Sustainable Development Goals. We also took part in 
the consultations of the European Commission and the 
European Youth Forum on the forthcoming European 
Solidarity Corps.

Participation in international events
CRDM’s representatives took part in a number of 
international events, such as the European youth pre-
sidency conferences, seminars of the European Youth 
Forum and other organisations, the meetings of frien-
dly national youth councils within the informal BBC+ 
alliance, seminars on structured dialogue with youth, 
etc. From a series of events with participation of CRDM 
we can mention, for example, these: European UNESCO 
Youth Meeting in Ljubljana in October; meeting of 
national youth councils within the BBC+ Alliance in 
April in Vienna and November in Nyon (Switzerland); 
sending of Czech volunteers to 72 Hours projects in 
Croatia and Hungary and the reception of foreign 
volunteers from Hungary to the 72-Hours project in  
the Czech Republic.

Bilateral exchange of representatives of children 
and youth organisations with Israel
The cooperation with Israel went on in 2017 in the form 
of a youth exchange, which CRDM organised together 
with the Council of Youth Movements in Israel; it was 
supported by the Ministry of Education, Youth and 
Sports of the Czech Republic.

Bilateral exchange of representatives of children 
and youth organisations with Israel
The cooperation with Israel went on in 2017 in the form 
of a youth exchange, which CRDM organised together 
with the Council of Youth Movements in Israel; it was 
supported by the Ministry of Education, Youth and 
Sports of the Czech Republic.

The Czech part of the exchange took place in Septem-
ber. Seven representatives of the Israeli youth move-
ments participated here in a programme prepared 
by their eight Czech peers to learn not only about the 
Czech Republic, its culture and its people, but espe-
cially how we work with children and young people 
in our organizations. The exchange continued with 
the Israeli part at the beginning of November. When 
visiting Israel, Czech participants, for example, were 
discussing with representatives of an organization 
trying to bring Arab and Jewish children together, 
or travelled to a Druse village deep in the mountains 
where they were taught, how to dance their dances. 
Both sides agreed on the benefits of the exchange for 
participating organizations and individuals and deci-
ded to continue working together in 2018.
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Further international activities of CRDM
In 2017, the United Nations Young Delegates Pro-
gramme continued, implemented by CRDM with the 
support of and in cooperation with the Ministry of 
Education, Youth and Sports and the Ministry of Fore-
ign Affairs. Within the program, we chose and sent two 
young representatives of Czech youth to the meeting 
of the Third Committee of the United Nations General 
Assembly in New York in October 2017.

The participation of CRDM’s representative at the mee-
ting of the Czech-German Council for Cooperation and 
Youth Exchanges, which was held in Pilsen in 2017, was 
also traditional. CRDM further cooperated and main-
tained contacts with other youth policy actors, especia-
lly in the European context.

CRDM was also represented in the Advisory Council 
on Youth of the Council of Europe, where it focused on 
support of youth participation and civic education.

Pathways to competences
In October 2017 we completed a two-year-long inter-
national project “Cooperation for Social and Civic 
Competences’ Innovative Education” with Polish and 
Lithuanian partners. It was about education leading to 
increase civic and social competences of young people. 
Five youth workers and five young people represen-
ted each participating organisation. Their activities 
included development and testing of new methods in 
an international team. Information about the project 
and its outcomes are available in a printed publication 
called Pathways and on the project’s website: 
https://findthemethod.eu/.

CRDM and regional children and youth councils
There were ten regional children and youth councils 
active in the Czech Republic in 2017; nine of them were 
members of CRDM. The regional councils associate 
tens of local associations, as well as regional organisa-
tions of nation-wide associations.

Based on the Statutes of the CRDM and other resolu-
tions, local associations are usually not accepted into 
the CRDM, but they are advised to enter the relevant 
regional councils. In 2017, this happened in several 
cases. The individual regional councils are completely 
independent associations that have their specifics and 
different local conditions. During the year, they tried 
to work actively for the benefit of member organizati-
ons in the regions.

The most important activity in 2017 was the imple-
mentation of the project Youth for the Region, which 
was financially supported by the Ministry of Educa-
tion, Youth and Sports and a host of towns, cities and 
regions. It aims to support youth initiatives – projects 
of young people, who are not members of any organi-
sation. The project was implemented in four regions 
(South Bohemian, South Moravian, Moravian-Silesian 
and Vysočina); altogether more than 500 young people 
joined the project as implementers; more than 100 pro-
jects for almost 3,500 participants took place.



Publications and media

ARCHA journal
Also in 2017 we continued with publishing of non-
-commercial printed magazine Archa. The editorial 
intention of the publisher remains the same. Archa is 
the “showcase” of CRDM, its member organizations 
and their activities. It serves to promote the Czech 
Council of Children and Youth, non-formal education 
and volunteering, which is closely associated with it.

ADAM.cz internet portal
ADAM.cz is a daily updated information and news 
service of associations of children and youth. During 
the year 2017 the visitors could read through a total of 
959 articles. Furthermore, around 100 videos were pub-
lished, 50 short news in the section “Do not miss” and 
225 annotations in the section “Read it”. Especially in 
the case of author’s articles, it was always about the 
issue of non-profit non-governmental organisations 
working with children and youth.

Publishing activities
In 2017 CRDM in cooperation with the organisation 
Mladí ochránci přírody, z.s. (Young Environmentalists) 
published the book Bezpečnost při práci s dětmi a mlá-
deží (Safety at work with children and youth) in 2,000 
pieces. It was primarily intended for member organisa-
tions of CRDM.

Czech Council of Children and Youth in media
– 340 media outputs
– 27 TV appearances / news reports
– 40 interviews / invitations in radio
– 110 articles in daily newspapers
– 163 articles in online media
– 12 websites
– 7 Facebook pages
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Further support activities

Insurance
CRDM during the whole year continued to administer 
several types of insurance: accident insurance, third-
party liability insurance of organisations, volunteers 
and employees. This partial project was financially 
the most demanding part of the whole CRDM’s budget. 
In 2017 the accident insurance included 232,948 
insured persons, whereas the third-party liability 
insurance covered almost 30,000 volunteers.

ESO – electronic administration of the organisation
ESO is a web application useful for accounting, admi-
nistration of members and property, etc. The system 
was being offered to other organisations. The effort 
during the year focused on commenting on the sys-
tem and to keep pushing it further to facilitate the 
work of economists and leaders in the organisations. 
In 2017 the number of users rose to 182 registered 
units, 670 users, 18,721 recorded members and 102,276 
accounting documents.

Seminars
During autumn of 2017, we organised four seminars 
on the new grant methodology of the Ministry of Edu-
cation, Youth and Sports, two of them in Prague, the 
others in Brno and Ostrava. The opening seminar in 
Prague was attended by 50 participants, the remai-
ning seminars by 20–30 persons.

Legal service
We operated an online legal helpdesk (accessible at 
http://poradna.crdm.cz), which followed up on a simi-
lar helpdesk dealing with the new Civil Code, that 
was operated by CRDM earlier. In 2017 around 500 
queries were answered. The online helpdesk had more 
than 300 visits daily throughout the whole year.



Česká rada dětí a mládeže touto cestou děkuje

→ členům pracovních skupin ČRDM;
→ členským organizacím ČRDM a jejich aktivním  
 zástupcům za příspěvek k činnosti ČRDM;
→ koordinátorům a dobrovolníkům za zorganizování  
 téměř 563 dobrovolnických projektů v rámci akce  
 72 hodin;
→ všem finančním nefinančním i mediálním partne- 
 rům ČRDM a jejích projektů.

Duben 2018
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