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Milí čtenáři Výroční zprávy České rady 
dětí a mládeže za rok 2018, 

dostalo se mi příležitosti zavzpomínat 
na uplynulý rok. Oslavili jsme 20 let od 
založení naší Rady. Z dobových svě-
dectví jsme si uvědomili, v jak moc 
jiné situaci dnes žijeme, jaké možnos-
ti dnes máme a také jak se změnila 
kultura našeho soužití uvnitř ČRDM. 
Rozbouřené vody počátku ČRDM  
a jejího budování a začleňování do 
mezinárodních struktur nahradila 
skoro až rutina. Ta se může jevit někdy 
i jako ospalost a neakčnost.

Pokusíme se vás přesvědčit, že to je 
jen zdání pozorovatele, který nedo-
hlédne až pod pokličku, anebo naše 
nedůslednost v informování členů 
či veřejnosti. ČRDM je stále jedinou 
střechou v oblasti dětí a mládeže. Do-
minantu členské základny tvoří spolky 
s pravidelnou celoroční činností, ale 
sdružujeme i servisní, školicí, zkrátka 
pomáhající organizace. Důležitými 
členy jsou i Krajské rady.

Vyjednávání o rozpočtu v roce ekono-
mického růstu dopadla velmi rozpa-
čitě. Naše snaha o navýšení dotací do 
naší oblasti v roce 2019 se potkala jen 
s částečným úspěchem. Peníze sice 
navýšeny byly, jestli se ovšem dosta-
nou do organizací, je velká otázka. 
Novela zákona o místních poplatcích, 
která řeší i to, aby vedoucí na tábo-
rech nemuseli tyto poplatky platit, 
má, zdá se, větší šanci na úspěch. 

Rok 2018 by se dal bez nadsázky také 
nazvat rokem vzdělávání. Byli jsme 
rádi, že i v tomto roce můžeme pod-
pořit z projektu VZOR vedoucí  
v našich organizacích a přispět jim na 
jejich vzdělání. Moc nás potěšila i vý-
zva na tvorbu a pilotáže vzdělávacích 
programů v organizacích dětí a mlá-
deže z Operačního programu Výzkum 
vývoj, vzdělávání. Výzva si klade za cíl 
více provazovat formální a neformální 
vzdělávání, což považujeme za smys-
luplné. Rozjela se nám spolupráce  
s pojišťovnou Generali, která likviduje 
naše problémy v oblasti úrazů a škod. 

Právní poradna se nám (opět) velmi 
plnila a sotva jsme stačili na nápor 
dotazů reagovat. Pokud jde o po-
radenství pro spolky, tak si troufám 
tvrdit, že se jedná o největší poradnu 
na českém internetu vůbec. Stejně 
tak, jako nemá konkurenci projekt 
72 hodin, který je stále největším 
dobrovolnickým projektem dětí  
a mladých lidí v ČR. I v roce 2018 
jsme vydávali karty EYCA, realizovali 
jsme šetření k táborům a s jejich vý-
sledky dokázali zaujmout média  
i jejich čtenáře, diváky a posluchače.

Rok jsme důstojně zakončili v his-
torickém sále BIO Ilusion v Praze na 
Vinohradech, kde jsme předali Ceny 
Přístav. 

Co dalšího jsme prožili v roce 2018?  
I o tom píšeme v naší Výroční zprávě.

Příjemné čtení vám přeje

Aleš Sedláček,  
předseda ČRDM

Slovo předsedy  
Aleše Sedláčka

Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva 2018

Úvod
Slovo předsedy Aleše Sedláčka
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ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE (ČRDM) 
zastřešuje organizace pracující s dětmi 
a mládeží a v České republice plní roli 
národní rady.

V roce 2018 ČRDM sdružovala 94 člen-
ských organizací, včetně devíti kraj-
ských rad mládeže. Mezi členy ČRDM 
patří organizace tábornického či turis-
tického, kulturního, technického  
či křesťanského zaměření. Některé 
organizace jsou zaměřeny ekologicky, 
jiné se soustřeďují na práci s menšina-
mi či na prevenci sociálně patologic-
kých jevů.

Mezi členy ČRDM patří organizace 
velké i docela malé, s celostátní či regi-
onální působností. Jsme přesvědčeni, 
že co do velikosti, působnosti i zamě-
ření, všechny mají v ČRDM přiměřené 
místo. V roce 2018 do ČRDM vstoupily 
dvě nové organizace: Asociace pro 
mezinárodní otázky, z.s. a Rada dětí  
a mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.  

V ČRDM naopak během roku 2018 
ukončily členství organizace KVĚT - spo-
lek klubů dětí a dětských domovů, z.s.  
a Studentský klub Katolického gym-
názia Halahoj, z.s.

Kdo a proč  
tvoří ČRDM

Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva 2018

Kdo a proč tvoří ČRDM
ČRDM

ČRDM

Název:  
Česká rada dětí a mládeže

Adresa:  
Senovážné nám. 977/24  
110 00 Praha 1
Telefon: 211 222 860
E-mail: sekretariat@crdm.cz

Česká rada dětí a mládeže  
je zapsána ve spolkovém rejs-
tříku, 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
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*  Online výzkum na panelu (CAWI), zajistila agentu-
ra KANTAR MillwardBrown. Sběr dat od 24. dub-
na do 9. května 2018, téma sociální sítě plus pár 
otázek k táborům. Vzorek je reprezentativní v dané 
věkové skupině 10 až 18 let. Velikost vzorku: 1001.

Součástí ČRDM je od roku 2016 analytické  
centrum, které se zabývá zpracováním dat  
týkajících se života mladých lidí v ČR a veřejných 
politik, které se mladých nějak dotýkají. 

Výsledky šetření a analýz jsou často používány  
k přípravě strategií pro činnost s mládeží a to  
nejen v rámci našich členských organizací, ale  
i zodpovědných ministerstvech a Evropské unii. 
Navíc je prezentujeme i na odborných konferencích 
či v médiích. 

O některá zajímavá data jsme se rozhodli  
s vámi podělit.





Víte, která  
z letních aktivit  
je mezi dětmi 
nejpopulárnější?* 

Klasické tábory 
s nocováním ve 
stanech či týpi

65 % 65 % 51 % 41 % 21 %
Tábory  

s nocováním  
v budovách

Soustředění Příměstské  
tábory

Letní školy

*  Online výzkum na panelu (CAWI), zajistila agentura 
KANTAR MillwardBrown. Sběr dat od 24. dubna  
do 9. května 2018, téma sociální sítě plus pár otázek 
k táborům. Vzorek je reprezentativní v dané věkové 
skupině 10 až 18 let. Velikost vzorku: 1001. Otázka: 
Kolika a jakých z následujících letních aktivit jsi se ve 
svém životě účastnil/a? Účast v %.





NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

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

AIESEC Česká republika 61379166 400 400

Aliquantulum z..s. 27053784 73 63

Altus, z.s. 70151229 10 2

Asociace debatních klubů, z.s. 69058041 180 167

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. 67775861 6864 5380

Asociace malých debrujárů České republiky, spolek 46271066 1695 1562

Asociace pro mezinárodní otázky, z.s. (členem od 15. 11. 2018) 65999533 121 23

Asociace turistických oddílů mládeže ČR 44223846 9457 7711

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky 41695402 4770 695

AZIMUT 70516375 31 19

BLESK 26524716 106 101

Boii, z.s. 26604477 39 15

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

Česká astronomická společnost 00444537 537 20

Česká debatní společnost, z. s. 26656817 103 96

Česká středoškolská unie, z. s. 01494813 273 273

Česká tábornická unie, z.s. 00418056 6412 5192

Československý zálesák - svaz pro pobyt v přírodě 15546764 71 67

Český svaz chovatelů 00443204 2750 2395

Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva 2018

Kdo a proč tvoří ČRDM
Členské organizace 1/5

Členské organizace 
ČRDM
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Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva 2018

Kdo a proč tvoří ČRDM
Členské organizace 2/5

NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

Český svaz ochránců přírody 00103764 2246 2159

Dorostová unie, z.s. 70148031 706 550

Dubíčko, z.s. 26984563 30 12

Duha 00409901 3311 2577

Erasmus Student Network Česká republika z. s. 22670874 774 743

EXPEDICE NATURA 00408310 336 294

Folklórní soubor Kvítek Hradec Králové, z.s. 42193745 54 45

Gaudolino, z. s. 26659352 23 3

Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej 14613921 310 259

Hnutí Brontosaurus 00408328 1163 788

HNUTÍ GO!, z.s. 66932254 3 0

Hnutí Žebřík z. s. 26580217 45 39

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

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

Instruktoři Brno, z. s. 22879056 117 68

Jockey Club Malý Pěčín 26609878 46 40

Junák - český skaut, z. s. 00409430 57840 45778

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s. 45771529 41 26

Klub mladých Filadelfia, z.s. 69206341 239 205

KLUB PATHFINDER z.s. 62939211 2531 1847

Členské organizace 
ČRDM
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Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva 2018

Kdo a proč tvoří ČRDM
Členské organizace 3/5

NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

Klub přátel umění v České republice, z. s. 48512834 32 10

Kolpingovo dílo České republiky z. s. 43379729 809 267

Kondor Konfederace nezávislých - dětská organizace, z. s. 00674648 794 639

KVĚT - spolek klubů dětí a dětských domovů. z.s. (členství do 19. 4. 2018) 00499285 110 100

Letní dům, z.ú. 65998201 0 0

Liga lesní moudrosti, z.s. 00536474 1364 947

Lípa 2, spolek 70897891 58 19

Mladí konzervativci, z. s. 44964633 717 328

Mladí občané, z.s. 03285791 64 54

Mladí ochránci přírody, z. s. 22875352 1737 1642

Mladí sociální demokraté, z.s. 00563455 548 230

MOMA Morašice, z.s. 05110271 245 97

Moravská hasičská jednota 49459317 4941 741

Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC 26659034 253 211

Občanské sdružení Nedánov, z.s. 65765486 29 0

OS Rokršti z.s. 26618231 52 35

Pionýr, z. s. 00499161 14450 10933

Prázdninová škola Lipnice, z.s. 00499099 231 96

PRÍMA DĚTI, z.s. 14891875 15 7

Projekt Odyssea, z. s. 26618745 13 2

Členské organizace 
ČRDM
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Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva 2018

Kdo a proč tvoří ČRDM
Členské organizace 4/5

NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

Royal Rangers v ČR z.s. 64122433 1486 1282

Salesiánské hnutí mládeže, z. s. 45248176 3221 2696

Salesiánské kluby mládeže, z. s. 65398599 1079 853

Samostatná dětská organizace Vlčata 15053270 65 59

Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. 26518007 251 207

Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s. 27031225 353 178

Sdružení FILIA z. s. 60554533 25 18

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) 00442739 64156 59745

Sdružení Klubko, z.s. 70632138 38 21

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

Sdružení Roztoč, z. s. 26606551 593 438

Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s. 45768374 120 107

Slezská diakonie 65468562 190 190

SMARAGD z.s. 26535777 65 54

Spojené ruce 66000904 89 79

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

Společenství Romů na Moravě 44015178 330 230

Středisko Radost, z.s. 60552921 664 573

STUD, z.s. 64330346 26 8

Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, z.s. (členem do 31. 1. 2018) 70870420 47 33

Členské organizace 
ČRDM
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Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva 2018

Kdo a proč tvoří ČRDM
Členské organizace 5/5

NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

T. O. Střelka 70870420 43 40

Tamjdem, o.p.s. 22675515 0 0

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

Velký vůz, z. s. 70941882 37 2

YMCA v České republice 00499498 3569 2565

z. s. Klub dobré zprávy 26643618 14 9

z.s. Filadelfie 26548518 23 0

ZÁLESÁK - svaz pro pobyt v přírodě 00531651 4700 4405

ZDrSEM - první pomoc zážitkem, z.s. 02009510 26 8

ZIP - Zábava Informace Poradenství a pomoc 70240205 12 4

Život trochu jinak 22834401 16 5

CELKEM 212056 170183

Členské organizace 
ČRDM
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Krajské rady  
dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva 2018

NÁZEV IČ

Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s. 26525003

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

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

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy 22739017

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 26524783

Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. (členem od 19. 4. 2018) 6779247

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

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

SPEKTRUM - Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje 26524562

12 Kdo a proč tvoří ČRDM
Krajské rady



Orgány ČRDM

Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva 2018

Kdo a proč tvoří ČRDM
Orgány ČRDM

PŘEDSTAVENSTVO ČRDM

Funkční období současného představenstva je 2017–2020.

SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA

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

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

Tomáš Hurt 
místopředseda ČRDM  
(Asociace TOM ČR)

Jan Burda  
(Komora krajských rad)

Vlastimil Jura  
(Projekt Odyssea, z. s.)

Vendula Nejedlá  
(Pionýr, z.s.)
 

Aleš Kubíček  
(Mladí občané, z.s.)

Stanislava Kantorová
(Duha)

Jakub Fraj
(KLUB PATHFINDER, z.s.)

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

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

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

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

KONTROLNÍ KOMISE ČRDM

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

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

Michal Sojka  
(Sdružení hasičů Čech, Moravy  
a Slezska)

Radan Kukal  
(Duha)

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

Zastupování  
ČRDM v jiných  
organizacích  
a institucích

Česká rada dětí a mládeže
Výroční zpráva 2018

Kdo a proč tvoří ČRDM
Orgány ČRDM,  
zastupování v jiných organizacích

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

Anna Winterová 
účetní

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

Marie Konečná 
ekonomka

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

Zuzana Wildová, Václav Kříž 
koordinátoři národní pracovní skupiny 
ke strukturovanému dialogu

Jiří Gurecký
projektový manažer EYCA a 72 hodin

Marek Kráčmar,  
Václav Zimmermann 
projektový tým Evropských karet  
mládeže EYCA

Soňa Polak 
komunikace a PR

Jan Husák 
analytická sekce ČRDM

Daniel Zucconi 
IT servis

Jakub Fraj 
vedení projektu VZOR

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

Program mladých delegátů do OSN
Petra Sýkorová, David Ulvr
(do června 2018)
Barbora Antonovičová, Patrik Plavec 
(od června 2018)

Národní pracovní skupina pro 
Strukturovaný dialog s mládeží
Zuzana Wildová 

Evropské fórum mládeže
Michaela Doležalová, Jan Černý

Výbor pro práva dítěte Rady vlády 
ČR pro lidská práva 
Jan Husák

Národní ústav pro vzdělávání –  
Odborná skupina pro podporu  
společenskovědního vzdělávání 
Jan Husák
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*  Online výzkum na panelu (CAWI), zajistila agentu-
ra KANTAR MillwardBrown. Sběr dat od 24. dub-
na do 9. května 2018, téma sociální sítě plus pár 
otázek k táborům. Vzorek je reprezentativní v dané 
věkové skupině 10 až 18 let. Velikost vzorku: 1001.

Víte, s čím si děti 
nejvíce spojují 
různé typy  
letních táborů?*

Příměstský tábor
Příměstský i pobytový tábor

Pobytový tábor

Kamarádi

Příroda

Celotáborová
hra

Noční hry

Stany

Noční hlídka

Něco si  
vyrobím sám

85 %

97 %

59 %

31 %

35 %

35 %

55 %

87 %

81 %

60 %

51 %

47 %

43 %

36 %

93 %

88 %

68 %

66 %

59 %

58 %
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ČRDM
Výročí 20 let

ČRDM OSLAVILA 20 LET PLAVBOU 
PO VLTAVĚ A ROZTOCKÝM SETKÁNÍM

Spanilou plavbou alegorického 
pontonu a doprovodných plavidel 
několika ze stovky svých členských 
organizací si Česká rada dětí a mláde-
že v úterý 12. června 2018 připomněla 
dvacet let svého činorodého fungová-
ní. Na vltavské dopoledne v hlavním 
městě pak ještě navázal odpoledne 
a večer narozeninový program pod 
širým nebem, pro změnu v areálu 
roztockého zámku.

Každému z účastníků vodácké části 
jubilejní oslavy nakonec utkví v pamě-
ti možná něco jiného. Někomu šes-
timetrové týpí Ligy lesní moudrosti, 
vztyčené na pontonu podplouvajícím 
Karlův most. Jinému „panoramata“ 
Hradčan, obhlížená z vodní hladiny, 
čeřené pádly ymkařů, tomíků, skautů, 
pionýrů, woodcrafterů, pathfinderů…

Roztocké setkání zahrnovalo kromě 
nezbytných úvodních oficialit a eth-
nocateringového pohoštění mj. i te-
matickou besedu věnovanou přede-
vším hodnocení a vývoji výše zmíněné 
„střechy“ dětských a mládežnických 
spolků. Na zhruba stovku příchozích 
čekala také kratochvilná stanoviště 
porůznu rozmístěná po zámeckém 
parku. Hosté si tam mohli třeba opé-
kat špekáčky, zastřílet z luku nebo se 
nechat zvěčnit v hravém fotokoutku 
s grafickými prvky spjatými s Českou 
radou dětí a mládeže.
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Činnost a projekty ČRDM v roce 2018

LEGISLATIVA A AKTIVITY PRACOVNÍ  
SKUPINY STÁT

Skupina Stát jednala během roku  
s poslanci, ministry a dalšími úřední-
ky o navýšení finančních prostředků 
v dotačních programech pro NNO 
pracující s dětmi a mládeží. Členové 
pracovní skupiny se pravidelně účast-
nili jednání Podvýboru pro mládež  
a volnočasové aktivity v Poslanecké 
sněmovně, kde pravidelně jednali  
s poslanci o navýšení finančních pro-
středků, úpravě hygienických podmí-
nek při zotavovacích akcích, o úpravě 
místních poplatků při pořádání letních 
táborů apod. Během roku probíha-
la rovněž za účasti zástupců ČRDM 
příprava výzvy „Zvyšování kvality ne-
formálního vzdělávání“ v operačním 
programu OPVVV. Tato výzva, pracov-
ně nazvaná šablony pro NNO, má za cíl 
masivně podpořit neformální vzdě-
lávání v organizacích. Během roku 
jsme rovněž řešili problematiku GDPR 
a dopadu této směrnice na činnost 
organizací ČRDM.

KAMCHODIT.CZ – DATABÁZE MÍST  
MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVY

Během roku 2018 došlo k optimalizaci 
webových stránek pro vyhledávače, 
tzv. SEO. Na webu jsme publikova-
li množství tematických článků pro 
rodiče a děti o možnostech trávení 
volného času. Díky publikování článků 
zaměřených na rodiny s dětmi cílíme 
na širší skupinu osob, než tomu bylo 
pouze při zobrazení interaktivní mapy. 
Během roku jsme provedli pravidelné 
obesílání administrátorů jednotlivých 
záznamů v mapě Kamchodit. Ke konci 
roku bylo v mapě celkem 3 954 zázna-
mů, což je setrvalý stav. Podařilo se 
nám navýšit počet sídel, ve kterých se 
zobrazují záznamy, na číslo převyšující 
900 měst a obcí. Součástí projektu 
je i provoz FB stránky Kamchodit. Ke 
konci roku 2018 však projekt Kamcho-
dit končí a ČRDM ho již dále nebude 
realizovat.
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72 HODIN

V roce 2018 jsme uspořádali již 7. ročník 
projektu. Jedná se o třídenní dobrovol-
nický projekt, do kterého se zapojují 
dobrovolníci z celé ČR. Zájemci vymy-
slí nápad, jak pomoci lidem, přírodě 
nebo svému okolí; nápad zaregistrují 
na webových stránkách www.72hodin.cz  
a v termínu námi určeném, v roce 2018 
to bylo od 11. do 14. října, jej zrealizují. 
Cílovými skupinami jsou především 
organizace dětí a mládeže, školy, ale 
také veřejnost.  

7. ročník zmíněné akce se zařadil mezi 
nejúspěšnější v historii. Vhodným vý-
běrem kooperací se nám podařilo do-
cílit zapojení téměř 35 000 dobrovol-
níků v 609 dílčích projektech po celé 
ČR. Podařilo se tak splnit stanovené 
cíle a věříme, že jde o důkaz toho, že 
nové nastavení směřování akce smě-
rem k podpoře sociálně zaměřených 
projektů je správné. Během sedmi let 
bylo díky akci uspořádáno přes 3 400 
projektů s více než 170 tisíci zapoje-
ných dobrovolníků. 

Novinkou 7. ročníku byla spolupráce 
s Nadací Partnerství, se kterou jsme 
umožnili dobrovolníkům výsadbu lip 
velkolistých u příležitosti oslav 100. výročí 
samostatnosti naší republiky. Celkem  
se jich podařilo vysadit 60. 

V rámci projektu jsme vyslali skupiny 
dobrovolníků do Bosny a Hercegoviny 
a Maďarska, kde tito nadšenci pra-
covali na místních dobrovolnických 
akcích. Celkem bylo vysláno 12 dobro-
volníků ve dvou skupinách. 
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NÁRODNÍ PRACOVNÍ SKUPINA PRO 
STRUKTUROVANÝ DIALOG S MLÁDEŽÍ

ČRDM i v roce 2018 koordinovala 
Národní pracovní skupinu pro struk-
turovaný dialog s mládeží. Aktivitami 
NPS v roce 2018 byla realizace 16 témat 
konzultací VI. cyklu SD s tématem 
„Mladí lidé v Evropě: co dál?“, zpraco-
vání dat, sepsání národní zprávy a její 
prezentace na dvou Evropských konfe-
rencích mládeže. Ze získaných dat byly 
vypracovány EU Youth Goals, dalším 
cílem tedy byla jejich prezentace a pří-
prava na další cyklus Strukturovaného 
dialogu s mládeží, resp. nově Dialog 

EU s mládeží. Celkem se do konzultací 
zapojilo 1 216 mladých lidí a pracovníků 
s dětmi a mládeží. Ve srovnání s jinými 
evropskými státy je Česká republika 
v počtu zapojených mladých lidí nad 
průměrem. Po uzavření konzultačního 
období následovalo zpracování podrob-
né národní zprávy ze získaných dat, dále 
proběhlo evaluační setkání mladých 
ambasadorů SD a výběr účastníků na 
Evropskou konferenci mládeže v Sofii. 
Na konferenci v Sofii jsme prezentovali 
české závěry a dále s nimi pracovali. 

V dalším období jsme implementovali 
výsledky konzultací, resp. zpracované 
EU Youth Goals, zejména na akcích 
partnerských organizací (např. EUTIS 
– projekt Můžeš to změnit). V září jsme 
se účastnili poslední konference toho-
to cyklu, EUYC ve Vídni. Poté jsme se 
průběžně účastnili akcí partnerských 
organizací a zejména připravovali závě-
rečnou konferenci VI. cyklu v Poslanec-
ké sněmovně Parlamentu ČR. V závěru 
roku jsme zpracovali grantovou žádost 
pro VII. cyklus dialogu EU s mládeží. 
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ANALYTICKÉ CENTRUM

V rámci projektu Analytického centra 
probíhal monitoring a sběr dat k aktu-
álním tématům politiky mládeže v ČR 
a dalších veřejných politik ve vztahu 
k mladým lidem, dále pak průběž-
né sledování, podpora a networking 
výzkumů realizovaných v ČR na téma 
dětí a mládeže, udržování kontaktu  
a spolupráce s jednotlivými výzkumní-
ky a výzkumnými organizacemi/insti-
tucemi/iniciativami a podpora využívá-
ní poznatků a výstupů z výzkumů  
a šetření. 

Analytické centrum ČRDM se podí-
lelo na realizaci konference „Politika 
(není) pro mladý“, dále pak na přípravě 
slovensko-polsko-českého projektu na 
výzkum politické a občanské partici-
pace mládeže v zemích V4, připravo-
valo projekt na výzkum hodnot české 
a slovenské mládeže a specifik práce 
s mládeží v oblasti hodnot, spolupra-
covalo na revizích RVP a pracovalo na 
přípravě základního dokumentu  
k tvorbě Koncepce občanského vzdě-
lávání.

Youthwiki
Od konce roku 2015 je ČRDM národ-
ním korespondentem Youthwiki. Jed-
ná se o evropskou online encyklopedii 
národních politik mládeže. Platfor-
ma Youthwiki je rozsáhlou databází 
struktur, politik a aktivit podporujících 
mladé lidi. Pokrývá osm hlavních ob-
lastí, ve kterých spolupracuje v oblasti 
mládeže Evropská unie: vzdělávání, 
zaměstnanost a podnikavost, zdraví  
a blahobyt, participace, dobrovolnické 
aktivity, sociální začleňování, mládež  
a svět a oblast kultury a kreativity.

Mládež v číslech
AC ČRDM dále spolupracovala  
s Odborem pro mládež MŠMT a NIDV 
na projektu „Mládež v číslech“  
(www.mladezvcislech.cz). V průběhu 
roku 2018 byla připravena obsahová 
část a následně probíhala spolupráce 
na zveřejnění projektu. Výstupem je 
samostatná sekce dat o dětech  
a mládeži z veřejně dostupných zdrojů 
v rámci Národního registru výzkumů  
o dětech a mládeži. 

Sběr dat a šetření
Vlastní sběr dat o dětech a mláde-
ži – v průběhu jara 2018 realizovalo 
AC ČRDM ve spolupráci s externími 
agenturami reprezentativní šetření 
na téma Děti a sociální sítě ve vzta-
hu k implementaci GDPR v České 
republice a aktuální společenské  
a odborné diskuzi k tématu věkové 
hranice registrace na sociální sítě 
a do online služeb. Dále realizovalo 
krátké šetření na téma aktuálních 
trendů letních táborů dětí a mládeže. 
AC ČRDM spolupracovala na velkém 
celostátním reprezentativním šetření 
KANTAR Lifestyle 2018, kde se zamě-
řilo na komplexnější sběr dat o mla-
dých lidech v ČR, a to i k tématům 
Koncepce podpory mládeže. 
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ČLENSKÉ KARTY A KARTY EYCA

Během roku 2018 došlo k zásadní úpra-
vě v distribuci karet veřejnosti. Spustili 
jsme nové webové stránky, které svým 
vzhledem splňují požadavky na jed-
notný mezinárodní vizuální styl. Web 
je však také uživatelsky příjemnější a re-
sponsivní, lze jej tak bez potíží navštívit 
i z mobilních telefonů a tabletů. Nové-
mu vizuálnímu stylu jsme přizpůsobili 
také vzhled karet. Web dále umožňuje 
on-line prodej karet distributorům, kte-
rými zůstaly společnosti Student Agen-
cy a Čedok. Novým distributorem karty 
se stalo Městské zastupitelstvo dětí  
a mládeže Olomouc. Díky tomu máme 
lepší přehled o prodejnosti karet, které 
navíc můžeme i jednoduše spravovat 
a evidovat v mezinárodní databázi. No-
vinku web nabízí také poskytovatelům 
slev, kteří nyní mohou své slevy spra-
vovat přímo, bez nutnosti nás kontak-
tovat. Součástí této části projektu byla 
rovněž podpora rodin – vystavení jiné 
karty – tzv. Rodinných pasů, na základě 
kterých získají rodiny slevu. 

EYCA se i v roce 2018 zapojila do činnos-
tí na podporu mobility mládeže. Stali 
jsme se partnery projektu, který si klade 
za cíl zvýšit účast mladých lidí v nadchá-
zejících volbách do Evropského parla-
mentu. Projekt probíhá pod patronací 
Rady Evropy a je řízen centrálně ze sídla 
EYCA v Bruselu. 

CENA ČRDM PŘÍSTAV

27. listopadu 2018 proběhl slavnostní 
večer s udílením Cen Přístav, které 
Česká rada dětí mládeže udělovala 
již posedmnácté. Ocenění si odneslo 
dalších pět laureátů, osobností s vůlí 
podporovat mimoškolní práci s dětmi 
a mládeží. Setkání zástupců ČRDM  
s laureáty se odehrálo v rámci nefor-
málně komponovaného večera v pří-
jemném prostředí divadla Royal, které 
pojmulo více než 120 hostů. Večer se 
nesl v duchu třicátých let 20. století  
a byl spojen s atmosférou prvních 
filmů. 

V roce 2018 byli Cenou ČRDM Přístav 
oceněni tito zástupci veřejné správy  
a samosprávy:
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LAUREÁTI CENY PŘÍSTAV 2018

Pavel Kutiš,  
starosta obce Kaliště, okres  
Pelhřimov

Eva Lachoutová,  
pracovnice Oddělení mládeže, 
tělovýchovy a sportu Krajského 
úřadu Jihočeského kraje

Ing. Pavel Šotola,  
člen Rady Pardubického kraje 
zodpovědný za sociální péči  
a neziskový sektor

Ing. Zuzana Vejvodová,  
starostka Městské části  
Praha-Zbraslav

Ing. Radek Zlesák,
poslanec PSP ČR, člen podvý-
boru pro mládež a volnočasové 
aktivity (od 2017), člen Rady města 
Žďár nad Sázavou (od 2014)
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EVROPSKÉ FÓRUM MLÁDEŽE

V roce 2018 se ČRDM zapojovala do 
aktivit Evropského fóra mládeže jako 
jeho plný člen. Zástupci mládeže 
(Michaela Doležalová, Jan Černý) se 
účastnili statutárních setkání Fóra, 
konkrétně na jarní Radě členů (tzv. 
COMEM) v Bruselu a podzimním 
Valném shromáždění v Novém Sadu 
(Srbsko). Členku Představenstva 
ČRDM Kristýnu Jelínkovou jsme vyslali 
i na „Youth Forum Academy“, vzdě-
lávací akci, která podporuje členské 
organizace Evropského fóra mládeže 
v efektivnějším vedení a řízení jejich 
každodenního fungování.

ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH AKCÍCH

Zástupci ČRDM se zúčastnili řady za-
hraničních akcí, například evropských 
předsednických konferencí mládeže, 
seminářů Evropského fóra mládeže  
a dalších organizací, jednání spřátele-
ných národních rad mládeže v rámci 
neformální aliance BICC (původní 
název BBC+), summitu k tématu vzdě-
lávání, seminářů k tématu strukturo-
vaného dialogu s mládeží, apod.

ČRDM v roce 2018 rozvíjela i česko-ně-
meckou spolupráci na jednáních  
a setkáních se zástupci Saského kruhu 
mládeže (spolupráce na pořádání 
letního vzdělávacího kurzu „GruFiMa 
– Příprava vedoucích mládežnických 
skupin na mezinárodní spolupráci“  
v okolí Liberce, přípravné schůzky  
k plánování dalšího společného ško-
lení pro rok 2019). Dále jsme rozvíjeli 
spolupráci s Koordinačním centrem 
česko-německých výměn mládeže 
Tandem. V říjnu 2018 se zástupce 
ČRDM zúčastnil na 3. pracovním se-
tkání Tandemu v Plzni k tématu „Spo-
lečnými vzpomínkami ke společné 
budoucnosti“. Rozvíjeli jsme též vzta-
hy s Německým spolkovým kruhem 
mládeže (DBJR). Zástupci ČRDM se 
zúčastnili koncem října Valného shro-
máždění DBJR v Drážďanech, kde se 
zástupci Německého kruhu domluvili 
spolupráci pro rok 2019. 

Díky podpoře MŠMT jsme vyslali v sr-
pnu 2018 skupinu deseti mladých lidí 
doprovázených jednou mladou vedou-
cí na Mezinárodní kongres pro životní 
prostředí a vedení v Izraeli, který se 
tematicky věnoval problematice zá-
vislosti na plastech a znečištění plasty. 
Hlavní myšlenkou akce s podnětným 
a zajímavým programem bylo poskyt-
nout účastníkům (mladým lidem ve 
věku 15–17 let) jedinečnou a obohacují-
cí příležitost setkat se s vrstevníky  
z celého světa, poznat jiné tradice  
a kultury, přispět k vytvoření přátelství 
a spolupráce mezi mladými lidmi.
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BILATERÁLNÍ VÝMĚNA ZÁSTUPCŮ OR-
GANIZACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE S IZRAELEM

V roce 2018 pokračovala spolupráce  
s Izraelem ve formě výměny mládeže, 
kterou ČRDM pořádala ve spolupráci  
s Radou hnutí mládeže v Izraeli (CYMI). 
České části výměny se účastnilo sedm 
zástupců izraelských hnutí mládeže  
a jejich osmi českými vrstevníky. Pro-
gram v ČR byl pestrý, kromě návštěvy 
památek program obsahoval např.: 
účast na oddílových schůzkách Klu-
bu Pathfinder a turistického oddílu 
mládeže TOM S.T.A.N., účast v projek-
tu 72 hodin, návštěva Plzně, Netunic 
s „bojovkou“ s místními členy YMCA 
Plzeň, návštěva Olomouce a oddílové 
schůzky místních skautů.

Výměna pokračovala izraelskou částí 
na podzim roku 2018. Čeští účastníci 
se v jejím průběhu potkali s nejrůzněj-
šími skupinami Izraelců – zúčastnili 
se festivalu etiopských Židů, kde se 
dozvěděli o jejich historii, společně  
s mladými skautskými vedoucími vařili 
večeři na ohni, povídali si s obyvateli 
kibucu nebo mladými lidmi, kteří v or-
ganizaci mládeže mají možnost strávit 
dobrovolnický rok před nástupem na 
vojenskou službu asistováním dětem 
s různými speciálními potřebami. Ná-
vštěvy izraelských hnutí mládeže, které 
pro naše účastníky zajistili Izraelci 
účastnící se výměny, se střídaly  

 
 
 
s prohlídkami historicky, kulturně či 
jinak zajímavých míst, jako staroby-
lé město Jaffa v jižní části Tel Avivu, 
Staré město a tržnice Mahane Yehu-
da v Jeruzalémě, města Haifa i Akko 
na severu Izraele, známé Mrtvé moře 
nebo velkolepá pevnost Masada. K 
nezapomenutelným zážitkům patřila 
návštěva památníku obětí a hrdinů 
holokaustu Jad Vašem, kde účastníky 
provázela paní, jejíž rodiče přežili kon-
centrační tábor. Výměna účastníkům 
pomohla pochopit, jak silnou tradi-
ci mají hnutí mládeže v Izraeli a jak 
významnou a nepostradatelnou část 
jejich života pro Izraelce tato hnutí 
představují.

DALŠÍ PŮSOBENÍ ČRDM V OBLASTI 
ZAHRANIČÍ

V roce 2018 se ČRDM začala zabývat té-
maty spolupráce v osách Evropa-Afrika  
a Evropa-arabské země. Vyslali jsme 
svého zástupce na osmý seminář občan-
ských organizací Africká unie – Evropská 
unie v Bruselu o lidských právech, zamě-
řený na právo mladých lidí zapojovat se 
občansky a politicky ve svých zemích,  
a na mezinárodní školení „50-50”  
Euro-Arab Training Course on Youth Par-
ticipation and Gender Equality („50-50“ 
Evropsko-arabské školení o participaci 
mládeže a rovnosti pohlaví), v katarském 
hlavním městě Dohá a na něj bezpro-
středně navazující fórum mládeže.

V červnu 2018 jsme vyslali delegaci 
ČRDM (30 mladých lidí) na Evropské 
setkání mládeže EYE 2018, které se 
konalo 1.–2. června 2018 ve Štrasburku 
a zúčastnilo se ho přes osm tisíc mla-
dých lidí z celé Evropy. Na programu 
byly debaty, workshopy a semináře, 
jejichž výstupy měly sloužit jako zdroj 
inspirace poslancům Evropského 
parlamentu i vzdělání pro samotné 
účastníky.
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Tušíte, jaký je 
průměrný věk 
dětí při registraci 
na sociální sítě  
a on-line služby?*

Facebook Twitter Snapchat Instagram Pinterest Google+ Chatovací  
aplikace

On-line
hry

Jiné

11,63 12,86 13,00 13,01 13,85
11,49 11,80 10,18 10,25

*  Sběr probíhal od 27/4 do 9/5 2018. Velikost vzorku 
1001. Vzorek je reprezentativní v dané věkové skupině 
10–18 let (+kvótní výběr).
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MLADÍ DELEGÁTI DO OSN

V roce 2018 pokračoval program Mla-
dých delegátů do OSN, který uskuteč-
ňuje ČRDM za podpory a ve spolupráci 
s MŠMT a Ministerstvem zahraničí. De-
legáti Petra Sýkorová a David Ulvr se 
zúčastnili Fóra mládeže Hospodářské 
a sociální rady OSN (ECOSOC) a Komi-
se OSN pro sociální rozvoj v New Yorku 
na přelomu ledna a února, Komise pro 
postavení žen v New Yorku v březnu  
a na výjezdním zasedání ECOSOC  
v Praze, rovněž v březnu. Dále proběh-
lo celkem 10 besed mladých delegátů 
na středních školách a dalších vzdě-
lávacích akcích, kterých se účastnilo 
celkem zhruba 500 studentů. Hlavním 
cílem besed bylo zmapovat situaci 
mládeže v Česku a shromáždit data 
pro následující mladé delegáty.  
Z besed a písemných odpovědí vyšlo, 
že mladé nejvíc pálí neinformovanost 
a nezájem obyvatel, struktura českého 
vzdělávacího systému, nedostatečný 
důraz kladený na rozvoj kritického 
myšlení a občanské odpovědnosti, ne-
rovné zacházení s mladými nebo také 
nárůst extremismu.

V rámci programu jsme následně  
v půlce roku vybrali nové dva mladé 
delegáty (Barboru Antonovičovou  
a Patrika Plavce) a vyslali je na jednání 
Třetího Výboru Valného shromáždění 
OSN v New Yorku v říjnu 2018. Působili 

zde jako členové oficiální delegace ČR 
a vystoupili i se společným projevem, 
ve kterém mluvili o roli mládeže  
v klíčových milnících posledního stole-
tí, lidskoprávních prioritách ČR a změ-
nách, které mladí požadují v oblasti 
vzdělávání, individualizované výchovy, 
peer-to-peer projektů, rozvoje kritic-
kého myšlení a smysluplné diskuse ve 
školách. Zúčastnili se též neformálních 
jednání a různých doprovodných akcí 
(tzv. side events). Ve spolupráci  
s dalšími mladými delegáty realizovali 
i vlastní side event. V programu pokra-
čujeme i v roce 2019.
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V České republice působilo v roce 
2018 devět krajských rad dětí a mlá-
deže, které jsou všechny členy ČRDM. 
Krajské rady sdružují v krajích desítky 
organizací z řad místních spolků i kraj-
ských organizací celostátních spolků. 
Na základě stanov ČRDM a dalších 
usnesení nejsou místní spolky přijímá-
ny do ČRDM, ale je jim doporučován 
vstup do příslušných krajských rad.  
V roce 2018 se tak i v několika přípa-
dech stalo.

Krajské rady neexistují v Pardubickém, 
Olomouckém kraji, Libereckém, Ús-
teckém kraji a Středočeském kraji.  
V roce 2018 vnikla nová krajská rada  
v Královéhradeckém kraji. 

Mluvčím Komory krajských rad, která  
v ČRDM působí, byl v roce 2018 Jan 
Burda, který byl zároveň celý rok čle-
nem představenstva ČRDM.

Jednotlivé krajské rady jsou zcela 
samostatnými sdruženími, která mají 
svoje specifika a odlišné místní pod-
mínky. Během roku se snažily aktivně 
působit ve prospěch členských orga-
nizací v krajích – například se tradič-
ně podílí na vyjednávání podmínek 
dotačních titulů na krajských úřadech, 
podílely se na vyjednání podmínek pro 
výzvu „Zvyšování kvality neformálního 
vzdělávání“ v rámci OPVVV, jsou členy 
nejrůznějších komisí a některé z nich 
se podílejí na celostátních projektech 
ČRDM.

Nejvýznamnější akcí v roce 2018 byla 
realizace programu Mládež kraji, 
který je finančně podporován MŠMT 
a řadou měst a krajů. Cílem projektu 
je podpora mládežnických inicia-
tiv – tedy projektů mladých lidí, kteří 
nejsou zastřešeni žádnou organiza-
cí. 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, pro-
běhlo více než 100 projektů pro nece-
lých 3 500 účastníků.

Informace o krajských radách jsou k dis-
pozici na www.krajskeradymladeze.cz.
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ZPRAVODAJ ARCHA

I v roce 2018 pokračovala ČRDM ve 
vydávání nekomerčního tištěného 
zpravodaje Archa – jednalo se již  
o 20. ročník. S přihlédnutím k pozitiv-
ním zkušenostem z předchozích let 
se vydavatel neomezil jen na tištěnou 
verzi zpravodaje, a zpracovával rovněž 
elektronickou verzi Archy. Vycházel 
tak vstříc požadavkům doby na pou-
žívání nových médií. Zpravodaj ČRDM 
o výchově a využití volného času dětí 
a mládeže je tudíž běžně dostupný 
nejen odběratelům „klasického“ tiš-
těného časopisu, ale i návštěvníkům 
internetového portálu ADAM.cz  
(www.adam.cz), kde je Archa pravidel-
ně uveřejňována. 

V průběhu roku se podařilo vydat 
postupně šest čísel zmíněného zpra-
vodaje, a to včetně rozšířeného, dvaat-
řicetistránkového „speciálu“ (č. 4/2018) 
věnovaného významnému jubileu – 
dvaceti rokům činorodého fungování 
ČRDM. Hlavní témata zněla:  
Tvořivé síly v nás / Spolky v číslech /  
S otevřeným hledím / Dosažené mety 
/ Prázdniny jako malované / Pomáhá-
me, protože chceme. Archa skýtala 
mediální prostor především příspěv-
kům získaným z prostředí členských 
organizací ČRDM, případně výstupům 
z vlastních projektů ČRDM.

INTERNETOVÝ PORTÁL ADAM.CZ

ADAM.cz opět informoval čtenáře  
o tématech z oblasti volného času dětí 
a mládeže. Věnovali jsme se aktuálním 
tématům jako participace mladých 
lidí, legislativa NNO, tábory a náplň 
volného času dětí a mladých lidí, 
ochrana životního prostředí, vzdělává-
ní, společenská odpovědnost, inklu-
ze apod. Server ADAM.cz se věnoval 
také historii 20 let ČRDM a informoval 
průběžně o dění v dalších projektech 
ČRDM. Během roku 2018 bylo na por-
tálu publikováno na 925 článků. 
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Věděli jste, že 
prakticky každý 
18letý má účet  
na sociálních  
sítích?*

*  Sběr probíhal od 27/4 do 9/5 2018. Velikost vzorku 
1001. Vzorek je reprezentativní v dané věkové skupině 
10–18 let.
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POJIŠTĚNÍ

V roce 2018 jsme zahájili spolupráci  
s pojišťovnou Generali, a to na období 
2018–2021, členům ČRDM a dalším 
organizací jsme opět nabízeli úrazo-
vé pojištění a pojištění odpovědnosti. 
Pracovali jsme na přípravě pojistných 
formulářů do podoby vhodné pro 
pojištěné organizace, pro sledování 
statistiky úrazů apod. Úrazové pojiště-
ní využilo v roce 2018 celkem 234 374 
osob, pojištění odpovědnosti osob pak 
30 043 osob. 

ESO

ESO = elektronická správa organizace, 
je funkční webová aplikace pro vedení 
jednoduchého a podvojného účetnic-
tví, správu členů, majetku apod. Do 
systému se v roce 2018 připojily desít-
ky pobočných spolků, oddílů, kmenů 
a středisek organizací Junák – český 
skaut, z. s., Asociace TOM ČR a Liga les-
ní moudrosti, Duha. Tento systém byl 
dále nabízen dalším organizacím. Sna-
hou během celého roku bylo systém 
připomínkovat a neustále posouvat 
dále tak, aby usnadnil práci hospodá-
řům a vedoucím organizací. 

 

V závěru roku 2018 bylo v systému 
evidováno 258 registrovaných jedno-
tek, 757 uživatelů, 25 526 evidovaných 
členů a 178 732 účetních dokladů.
V roce 2018 probíhal vývoj systému 
a došlo k úpravám jako např. zjed-
nodušení tvorby cestovních příkazů, 
doplnění modulu Dotace o možnost 
sledování vlastního podílu, možnost 
importu nových bankovních výpisů, 
vytvoření práv pro kontrolní komisi, 
zřízení valutové pokladny v PÚ apod.
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SEMINÁŘE

Během podzimu roku 2018 jsme 
uspořádali 4 semináře k nové dotační 
metodice MŠMT. Semináře proběhly 
2x v Praze, dále v Brně a Ostravě.  
Z úvodního semináře v Praze jsme 
pořídili videozáznam, který jsme ná-
sledně publikovali na serveru ADAM.cz 
a poskytli ho i Odboru pro mládež 
MŠMT. Na informačních seminářích 
jsme zajišťovali servis pro účastníky, 
koordinovali jsme také přihlašování 
účastníků a provozovali informační 
webové stránky.

PRÁVNÍ SERVIS

V rámci projektu jsme provozovali 
online právní poradnu, která nava-
zovala na poradnu k novému občan-
skému zákoníku, kterou ČRDM pro-
vozovala dříve. V poradně na adrese  
http://poradna.crdm.cz, jsme denně 
uveřejňovali odpovědi expertů na roz-
ličné dotazy, které pokládají zájemci ze 
spolků pracujících s dětmi a mládeží, 
ale i odjinud. Během roku 2018 bylo 
odpovězeno na cca 750 dotazů. Rovněž 
jsme zde publikovali metodické články 
o aktuálních změnách v legislativě.

WEBY PRO ORGANIZACE

ČRDM v roce 2018 spolupracovala na 
rozšíření systému pro tvorbu webo-
vých stránek, který vyvíjí Junák – český 
skaut, z. s. Projekt umožní organizacím 
jednoduše získat profesionální webové 
stránky, které budou přesně vystihovat 
jejich potřeby – kalendář akcí, foto-
galerie, diskuze, články, propojení se 
sociálními sítěmi apod. Organizace 
mohou buď využít hostingu zdarma 
pro své již funkční weby, nebo by si 
vytvořily nové v designu jejich organi-
zací, případně v „obecném“ spolkovém 
designu. 
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Česká rada dětí  
a mládeže v médiích 
za rok 2018
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■ 387 výstupů v médiích 

■ 40 vystoupení/reportáží v televizi

■ 27 rozhovorů/pozvánek v rozhlase

■  77 článků v tištěných verzích  
deníků a časopisů 

■  243 v online verzích deníků  
a časopisů/v online médiích

12 WEBŮ

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

8 FACEBOOKŮ

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

V mediálním obraze ČRDM domino-
vala tato témata: obrana proti škrtům 
v neziskovém sektoru, kritika rozpočtu 
na zájmovou činnost dětí, letní tábory 
v záplavových zónách, 20 let ČRDM, 
šetření Děti a sociální sítě, Program 
Mladí delegáti do OSN, šetření Tábory 
2017/2018, volby 2018, akce 72 hodin,  
a Cena Přístav. 

Nejvíce výstupů v médiích zazname-
nala akce 72 hodin – 128, významně 
rezonovalo téma letních táborů: 66 pří-
spěvků. Výrazně jsme se do povědomí 
lidí zapsali díky zájmu médií o video  
k volbám 2018. 

Povedlo se nám více „bodovat“ v televi-
zích a za úspěch považujeme i celkový 
nárůst o téměř 50 mediálních výstupů 
oproti loňsku.  

Všechny mediální výstupy naleznete 
na webu ČRDM pod tím odkazem: 
http://crdm.cz/crdm-v-mediich/
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Hospodaření ČRDM
Financování projektů

NÁZEV STŘEDISKA NÁKLADY VÝŠE DOTACE NEDOTAČNÍ 
ZDROJE

KRYTÍ 
 Z DOTACÍ

Pojištění 6 280 975 6 003 638 277 337 96 %

Kancelář ČRDM 4 083 799 3 149 150 934 649 77 %

Pardubický kraj - karty 2 149 269 0 2 149 269 0 %

72 hodin 1 810 544 1 394 923 415 621 77 %

ADAM.cz 1 513 868 624 922 888 946 41 %

Analytické centrum+YouthWiki 1 170 036 1 138 061 31 975 97 %

Národní pracovní skupina 1 113 472 1 113 140 332 100 %

Zahraniční aktivity 1 107 390 749 492 357 898 68 %

Slevy pro pracovníky s mládeží 830 776 425 362 405 414 51 %

Zpravodaj ARCHA 737 262 595 655 141 607 81 %

Vzdělávání v organizacích 720 122 720 122 0 100 %

ESO (ekonomický a účetní software) 358 533 342 533 16 000 96 %

Kamchodit.cz 267 210 134 813 132 398 50 %

Semináře 242 242 155 440 86 802 64 %

Právní servis 136 520 136 520 0 100 %

Weby pro organizace 30 000 30 000 0 100 %

CELKEM 22 552 018 16 713 772 5 838 246 74 %
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Hospodaření ČRDM
Rozvaha 1/2

OZNAČENÍ AKTIVA ČÍSLO  
ŘÁDKU

STAV K PRVNÍMU 
DNI ÚČETNÍHO 

OBDOBÍ

STAV K POSLED-
NÍMU DNI ÚČETNÍ-

HO OBDOBÍ

A. Dlouhodobý majetek celkem (Součet A.I. až A.IV.) 1 60 30

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

A. I. 2. Software 3 90 90

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (Součet A.IV.1. až A.IV.11.) 40 -30 -60

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

B. Krátkodobý majetek celkem (Součet B.I. až B.IV.) 41 12 212 11 493

B. I. Zásoby celkem (Součet B.I.1. až B.I.9.) 51 36 35

B. I. 1. Materiál na skladě 42 36 35

B. II. Pohledávky celkem (Součet B.II.1. až B.II.19.) 71 4 755 4 646

B. II. 1. Odběratelé 52 510 484

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 55 348 241

B. II. 5. Ostatní pohledávky 56 8 28

B. II. 7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 58 3

B. II. 9. Ostatní přímé daně 60 57

B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63 3 821 3 556

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

B. II. 17. Jiné pohledávky 68 8 326

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem (Součet B.III.1. až B.III.7.) 80 7 327 6 808

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 72 41 68

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech 74 7 286 6 740

B. IV. Jiná aktiva celkem (Součet B.IV.1. až B.IV.2.) 84 94 4

B. IV. 1. Náklady příštích období 81 93 4

B. IV. 2. Příjmy příštích období 82 1

Aktiva celkem (Součet A. až B.) 85 12 272 11 523
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Hospodaření ČRDM
Rozvaha 2/2

OZNAČENÍ PASIVA ČÍSLO  
ŘÁDKU

STAV K PRVNÍMU 
DNI ÚČETNÍHO 

OBDOBÍ

STAV K POSLED-
NÍMU DNI ÚČETNÍ-

HO OBDOBÍ

A. Vlastní zdroje celkem (Součet A.I. až A.II.) 86 5 266 5 480

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

A. I. 1. Vlastní jmění 87 447 447

A. II. Výsledek hospodaření celkem (Součet A.II.1 až A.II.3.) 94 4 819 5 033

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření 91 x 214

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 158 x

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93 4 661 4 819

B. Cizí zdroje celkem (Součet B.I. až B.IV.) 95 7 006 6 043

B. II. Dlouhodobé závazky celkem (Součet B.II.1. až B.II.7.) 105 232 240

B. II. 6. Dohadné účty pasivní 103 232 240

B. III. Krátkodobé závazky celkem (Součet B.III.1. až B.III.23.) 129 440 557

B. III. 1. Dodavatelé 106 333 137

B. III. 3. Přijaté zálohy 108 16 16

B. III. 4. Ostatní závazky 109 8 2

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

B. III. 9. Ostatní přímé daně 114 44

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty 115 78 75

B. III. 17. Jiné závazky 122 5 10

B. IV. Jiná pasiva celkem (Součet B.IV.1. až B.IV.2.) 133 6 334 5 246

B. IV. 1. Výdaje příštích období (-383) 130 136 584

B. IV. 2. Výnosy příštích období (-384) 131 6 198 4 662

Pasiva celkem (Součet A. až B.) 134 12 272 11 523
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Hospodaření ČRDM
Výsledovka 1/2

OZNAČENÍ TEXT ČÍSLO  
ŘÁDKU CELKEM

A. Náklady 1 7

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby (Součet A.I.1. až A.I.6.) 2 10 725

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 1 828

A. I. 3. Opravy a udržování 5 171

A. I. 4. Náklady na cestovné 6 552

A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 237

A. I. 6. Ostatní služby 8 7 937

A. III. Osobní náklady (Součet A.III.10. až A.III.14.) 13 5 022

A. III. 10. Mzdové náklady 14 3 766

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 15 1 171

A. III. 12. Ostatní sociální pojištění 16

A. III. 13. Zákonné sociální náklady 17 47

A. III. 14. Ostatní sociální náklady 18 38

A. IV. Daně a poplatky (Hodnota A.IV.15.) 19 2

A. IV. 15. Daně a poplatky 20 2

A. V. Ostatní náklady (Součet A.V.16. až A.V.22.) 21 6 701

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 263

A. V. 19. Kursové ztráty 25 23

A. V. 22. Jiné ostatní náklady 28 6 415

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

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 30

A. VII. Poskytnuté příspěvky (Hodnota A.VII.28.) 35 72

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 36 72

Náklady celkem (Součet A.I. až A.VIII.) 39 22 552
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Hospodaření ČRDM
Výsledovka 2/2

OZNAČENÍ TEXT ČÍSLO  
ŘÁDKU CELKEM

B. Výnosy 40

B. I. Provozní dotace (Hodnota B.I.1.) 41 16 804

B. I. 1. Provozní dotace 42 16 804

B. II. Přijaté příspěvky (Součet B.II.2. až B.II.4.) 43 2 424

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 45 1 883

B. II. 4. Přijaté členské příspěvky 46 541

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 2 753

B. IV. Ostatní výnosy (Součet B.IV.5. až B.IV.10.) 48 785

B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49 254

B. IV. 7. Výnosové úroky 51 7

B. IV. 8. Kursové zisky 52 9

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 54 515

Výnosy celkem (Součet B.I. až B.V.) 61 22 766

C. Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 61 - (ř. 39 - ř.37) 62 214

D. Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 62 - ř. 37) 63 214
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The Czech Council of Children and 
Youth (CRDM) is an umbrella organ-
isation for children and youth or-
ganisations and fulf ils the role of the 
national youth council in the Czech 
Republic.

In 2018, CRDM associated 98 mem-
ber organisations including 9 re-
gional youth councils. Among the 
membership, organisations with 
camping, hiking, cultural, techni-
cal or Christian orientation can be 
found. Some of them have environ-
mental focus, while others are con-
centrating on work with minorities 
or prevention of social pathological 
phenomena.

The members of the CRDM include 
large, as well as quite small organ-
isations 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. Two new organ-
izations joined the CRDM in 2018: 
Association for International Affairs 
and Council of Children and Youth 
of the Hradec Králové Region. On the 
other hand, during the year 2018, 
KVĚT – Association of Children‘s 
Clubs and Children‘s Homes and 
The Student Club of Catholic Gram-
mar School Halahoj discontinued 
their membership in the CRDM.

CRDM CELEBRATED ITS 20TH ANNI-
VERSARY WITH A VOYAGE ON THE 
VLTAVA RIVER AND A MEETING IN 
ROZTOKY

On Tuesday, 12th June 2018, the Czech 
Council of Children and Youth com-
memorated the twenty years of its ac-
tive operation with a beautiful voyage 
of allegorical pontoon and accompa-
nying vessels from several organisa-
tion out of its hundred members. The 
morning event in the capital city of 
Prague was followed in the afternoon 
and evening by a “birthday” open-air 
programme in the area of Roztoky 
Chateau.

LEGISLATION AND ACTIVITIES  
OF THE WORKING GROUP “STATE”

Members of the working group reg-
ularly took part on the proceedings 
of the Subcommittee on Youth and 
Leisure Activities in the Chamber of 
Deputies, where they negotiated with 
the deputies about the raise in fund-
ing, adjustment of hygiene conditions 
on recreation events, modification of 
local fees when organising summer 
camps, etc. In the course of the year, 
the preparation of the call for “Improv-
ing the Quality of Non-Formal Educa-
tion” in the Operational Programme 
Operational Program Research, De-
velopment and Education (OP VVV) 

also took place with the participation 
of CRDM’s representatives. The group 
also addressed the issue of GDPR and 
the impact of this Directive on the 
activities of CRDM.

KAMCHODIT.CZ (WHERETOGO) –  
DATABASE OF PLACES OF EXTRA-
CURRICULAR EDUCATION

During the year 2018, the website was 
optimized for search engines (so-
called SEO). On the site we published 
a number of thematic articles for 
parents and children about the pos-
sibilities of spending leisure time. At 
the end of the year, there were 3,954 
records in the map. At the end of 2018, 
the Kamchodit project was concluded.

72 HOURS

In 2018 we organized the 7th year of 
the project. It is a three-day volun-
tary project involving volunteers 
f rom all over the Czech Republic. 
Those interested will come up with 
ideas how to help people, nature or 
their surroundings; they will regis-
ter the idea on the website  
www.72hodin.cz and on the date 
set by us – in 2018 it was f rom 11th to 
14th October – it will be implement-
ed. The 7th year of the event has 
ranked among the most successful 
in history. 
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With a suitable selection of co-operation 
partners, we managed to achieve 
the involvement of almost 35,000 
volunteers in 609 sub-projects across 
the Czech Republic. The innovation 
of the 7th year was co-operation with 
Nadace Partnerství (the Partnership 
Foundation), with which we enabled 
volunteers to plant linden trees on the 
occasion of celebrating the 100th anni-
versary of our country’s independence. 
As part of the project, we sent groups 
of volunteers to Bosnia and Herzego-
vina, as well as Hungary, where they 
worked at local voluntary events. In 
total, twelve volunteers were sent in 
two groups.

NATIONAL WORKING GROUP FOR 
THE STRUCTURED DIALOGUE WITH 
YOUTH

The activities of the National Working 
Group in 2018 included the imple-
mentation of 16 consultation topics of 
the 6th Cycle of the Structured Dia-
logue with Youth on “Young people in 
Europe: what next?”, data processing, 
writing a national report and present-
ing it at two European Youth Confer-
ences. EU Youth Goals were developed 
from the data collected. In total, 1,216 
young people and workers with chil-
dren and young people were involved 
in the consultation. Compared to 
other European countries, the Czech 

Republic is above average in the  
number of young people involved.  
The obtained data were presented 
at an evaluation meeting of young 
ambassadors of the Structured Dia-
logue. In September, we attended the 
last conference of this cycle, the EUYC 
in Vienna. Afterwards, we took part in 
the partner organizations’ events and 
in particular prepared the final confer-
ence of the 6th cycle in the Chamber 
of Deputies of the Parliament of the 
Czech Republic.

ANALYTICAL CENTRE

Youth Wiki
Since the end of 2015, CRDM has been 
the national correspondent of the 
Youth Wiki – Europe’s online encyclo-
paedia in the area of national youth 
policies. The platform is a comprehen-
sive database of national structures, 
policies and actions supporting young 
people. It covers eight main fields 
of action: education and training, 
employment and entrepreneurship, 
health and well-being, participation, 
voluntary activities, social inclusion, 
youth and the world, and creativity 
and culture.

Youth in Figures
The Analytical Centre of CRDM also 
cooperated with the Youth Depart-
ment of the Ministry of Education, 

Youth and Sports and the National 
Institute for Further Education on the 
project “Youth in Figures” (Mládež 
v číslech – www.mladezvcislech.cz). 
The output is a separate section of 
data on children and youth from 
publicly available sources within the 
National Register on Research of Chil-
dren and Youth.

Data collection and surveys
The actual collection of data on chil-
dren and youth: During spring 2018 
the Analytical Centre of CRDM in 
co-operation with external agencies 
conducted surveys on the topic of 
Children and Social Networks in rela-
tion to the GDPR implementation in 
the Czech Republic and current social 
and professional discussion about the 
age limit for registration to social net-
works and online services. In addition, 
CRDM carried out a short survey on 
the current trends of summer camps 
for children and youth. The Analytical 
Centre of CRDM cooperated on a large 
national representative survey “KAN-
TAR Lifestyle 2018”, where it focused 
on the use of this survey for a more 
comprehensive collection of repre-
sentative data on young people in the 
Czech Republic, including the topics 
of the national Youth Strategy.
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MEMBER CARDS AND EUROPEAN 
YOUTH CARDS

During 2018, there was a major 
change in the distribution of cards to 
the public. We have launched a new 
website that meets the requirements 
of the unified international visual style. 
The site also enables distributors to 
manage the cards more easily; the 
partners offering the discounts did 
get a separate section as well. In 2018, 
EYCA also joined activities for the 
support of youth mobility. We became 
a partner in a project that aims to 
increase young people’s participation 
in the coming European Parliament 
elections. The project is under the 
auspices of the Council of Europe and 
is managed centrally from the EYCA 
headquarters in Brussels.

AWARD OF THE CRDM “PŘÍSTAV” 
(PORT)

On 27th November 2018, a gala evening 
with the “Port” Awards was held at 
the Royal theatre. Five more laure-
ates, who are willing to support ex-
tracurricular work with children and 
youth, received the award. In 2018, 
these representatives of the public 
administration and local government 
were awarded: Mr. Pavel Kutiš, Mayor 
of Kaliště, Pelhřimov District; Ms. Eva 
Lachoutová, employee of the Depart-

ment of Youth, Physical Education 
and Sport of the Regional Authority 
of the South Bohemian Region; Mr. 
Pavel Šotola, member of the Council 
of the Pardubice Region responsible 
for social care and the non-prof it 
sector; Ms. Zuzana Vejvodová, Mayor 
of City District Prague-Zbraslav; Mr. 
Radek Zlesák, Member of the Cham-
ber of Deputies of the Parliament 
of the Czech Republic, member of 
the Subcommittee on Youth and 
Leisure Activities (since 2017), mem-
ber of the City Council of Žďár nad 
Sázavou (since 2014).

INTERNATIONAL ACTIVITIES

European Youth Forum
In 2018, CRDM joined the activities 
of the European Youth Forum as 
its full member. Youth represent-
atives (Michaela Doležalová, Jan 
Černý) attended the Youthforum’s 
statutory meetings, specif ically 
at the spring Council of Members 
(COMEM) in Brussels and the au-
tumn General Assembly in Novi Sad 
(Serbia). We also sent a member of 
CRDM’s Board, Kristýna Jelínková, 
to the Youth Forum Academy, an 
educational event that supports the 
member organisations of the Euro-
pean Youth Forum in more eff icient 
administration and management of 
their day-to-day operations.

Participation in international events
Representatives of CRDM participated 
in a number of foreign events, such 
as the European Youth Conferences 
on the occasion of every EU Pres-
idency, seminars of the European 
Youth Forum and other organisations, 
meetings of friendly national youth 
councils within the informal alliance 
BICC (original name BBC+), summit 
on education, seminars on structured 
dialogue with youth, etc.
In 2018, CRDM developed, among oth-
er things, Czech-German co-operation 
at meetings with representatives of 
the Saxon Youth Circle (co-organising 
a summer educational course “GruFi-
Ma – Preparation of Leaders of Youth 
Groups for International Cooperation” 
in the vicinity of Liberec. We have also 
developed relationships with the Ger-
man Federal Youth Council (DBJR).

Bilateral exchange of representa-
tives of children and youth organi-
sations with Israel
In 2018, co-operation with Israel 
continued in the form of a youth 
exchange organised by CRDM with 
the Council of Youth Movements in 
Israel (CYMI). The Czech part of the ex-
change was attended by seven repre-
sentatives of Israeli youth movements 
and their eight Czech peers. The ex-
change continued with the Israeli part 
in the fall of 2018. 
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Visits to Israeli youth movements, 
which were provided for our partic-
ipants by the Israelis involved in the 
exchange, alternated with tours of 
historically, culturally or otherwise in-
teresting places. The exchange helped 
participants to understand, how 
strong the tradition of youth move-
ment in Israel is and how significant 
and indispensable part of the Israelis’ 
lives these movements represent.

Further international activities of 
CRDM
In 2018, CRDM started to work on the 
topics within the scope of co-opera-
tions Europe-Africa and Europe-Arab 
countries. We sent our representative 
to the eighth seminar of civic organ-
izations African Union – European 
Union in Brussels on human rights, fo-
cusing on the right of young people to 
engage in civic and political affairs in 
their countries. In June 2018, we sent  
a delegation of CRDM (30 young peo-
ple) to the European Youth Event on 
2018, which took place 1st–2nd June 
2018 in Strasbourg.

CZECH UN YOUTH DELEGATES PRO-
GRAMME

In 2018, the Czech UN Youth Dele-
gates Programme continued, which is 
conducted by CRDM with the support 
and in co-operation with the Minis-

try of Education, Youth and Sports 
and the Ministry of Foreign Affairs. 
Delegates Petra Sýkorová and David 
Ulvr attended the Youth Forum of 
the United Nations Economic and 
Social Council (ECOSOC) and the UN 
Commission on Social Development 
in New York at the end of January, 
the Commission on the Status of 
Women in New York in March and 
the ECOSOC Preparatory Meeting in 
Prague, also in March. In addition, a to-
tal of 10 discussions of youth delegates 
took place at secondary schools and 
other educational events, attended by 
a total of around 500 students. Sub-
sequently, in the middle of the year, 
we selected two new youth delegates 
(Barbora Antonovičová and Patrik 
Plavec) and sent them to the UN 
General Assembly‘s Third Committee 
meeting in New York in October 2018. 
They acted as members of the official 
delegation of the Czech Republic and 
appeared with a joint speech. They 
also attended informal meetings and 
various side events.

CRDM AND REGIONAL CHILDREN 
AND YOUTH COUNCILS

In 2018, nine councils of children and 
youth were active in the Czech Repub-
lic, which are all members of CRDM. 
Regional councils associate dozens of 
organisations from the ranks of local 

associations and regional organiza-
tions of national associations. Regional 
councils do not exist in the Pardubice, 
Olomouc, Liberec, Ústí nad Labem 
and Central Bohemian Regions. In 
2018 a new regional council was estab-
lished in the Hradec Králové region. 
Jan Burda was the spokesperson for 
the Chamber of Regional Councils 
operating in CRDM, who was also  
a member of the CRDM’s Board for 
the whole year. The most important 
event in 2018 was the implementation 
of the programme Mládež kraji (Youth 
to the Region), which is financially 
supported by the Ministry of Educa-
tion, Youth and Sports and a number 
of towns and regions. The aim of the 
project is to support youth initiatives 
– i.e. projects of young people who are 
not covered by any organisation.

ARCHA JOURNAL

In 2018, CRDM continued to publish 
the non-commercial printed mag-
azine Archa – it was already the 20th 
year. In the course of the year, six 
issues of the aforementioned journal 
were published, including an expand-
ed, 32-page “special” (No. 4/2018) ded-
icated to a significant jubilee – twenty 
years of active functioning of CRDM. 
The main topics were: Creative Forc-
es within Us / Associations in Figures 
/ With Open Sight / Achievements / 
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Holidays like Painted / We Help Be-
cause We Want to.

ADAM.CZ INTERNET PORTAL

ADAM.cz again informed readers 
about topics from the area of lei-
sure time of children and youth. We 
focused on current topics such as 
participation of young people, legis-
lation concerning NGOs, camps and 
content of leisure time of children 
and young people, protection of 
environment, education, social re-
sponsibility, inclusion etc. The ADAM.
cz server also dealt with the history 
of 20 years of CRDM and continu-
ously informed about events in other 
CRDM’s projects. During 2018, 925 
articles were published on the portal.

FURTHER SUPPORT ACTIVITIES

Insurance
In 2018, we started co-operation 
with Generali insurance company 
for 2018–2021, and we again offered 
accident and liability insurance to 
CRDM’s members and other organi-
zations. The accident insurance was 
used in 2018 by a total of 234,374 per-
sons, whereas the liability insurance 
by 30,043 persons.

ESO – Electronic Administration of 
the Organisation
ESO – Electronic Administration of the 
Organisation is a functional web ap-
plication for keeping single-entry and 
double-entry bookkeeping, adminis-
tration of members, property, etc. In 
2018, dozens of subsidiary associations, 
sections, tribes and centres from the 
organisations Junák – Czech Scout-
ing, The Youth Tourist Association of 
the Czech Republic, the Woodcraft 
League and Duha. At the end of 2018, 
258 registered units, 757 users, 25,526 
registered members and 178,732 ac-
counting documents were registered 
in the system.

Seminars
During the autumn of 2018, we organ-
ized four seminars on the new grant 
methodology of the Ministry of Educa-
tion, Youth and Sports. Seminars were 
held twice in Prague, then in Brno and 
Ostrava.

Legal service
As part of the project, we operated 
the CRDM‘s Helpdesk – an on-line 
legal advisory centre that followed the 
advisory centre to the New Civil Code, 
which CRDM used to run earlier. In the 
Helpdesk at http://poradna.crdm.cz, 
we published daily the answers from 
experts to various questions, which 
are asked by interested persons from 

associations working with children 
and youth, but also from other organi-
sations. During 2018, about 750 que-
ries were answered. We also published 
methodological articles on current 
changes in legislation.

Websites for Organisations
In 2018, CRDM co-operated on ex-
panding the website creation system 
developed by Junák – Czech Scouting. 
The project will enable organisations 
to easily obtain professional websites 
that will accurately reflect their needs 
– calendar of events, photo gallery, 
discussions, articles, interlinking with 
social networks etc. Organisations can 
either use free webhosting for their 
already functional sites, or create new 
ones in the design of their organi-
sations, or in “general” associational 
design.
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CZECH COUNCIL OF CHILDREN 
AND YOUTH IN MEDIA IN 2018

■  387 media outputs
■  40 TV appearances / news reports
■  27 interviews/invitations in radio
■  77 articles in printed daily newspa-

pers and magazines
■  243 articles in online versions of daily 

newspapers and magazines / in on-
line media

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

■  8 Facebook pages
ČRDM
72hodin
ADAM.cz
EYCA karta
Cena Přístav
Kam chodit
Mladí delegáti do OSN
Sametky
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Poděkování za podporu

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 612 dobrovolnických projektů v rámci akce 72 hodin;
■ všem podporovatelům ČRDM z řad politiků, úředníků a novinářů.
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