
AFS MEZIKULTURNÍ PROGRAMY   AIESEC ČESKÁ REPUBLIKA   ALIQUANTULUM   ALTUS   ASOCIACE DEBATNÍCH 

KLUBŮ   ASOCIACE KŘESŤANSKÝCH SPOLKŮ MLÁDEŽE   ASOCIACE MALÝCH DEBRUJÁRŮ ČESKÉ REPUBLIKY   ASOCIACE 

PRO MEZINÁRODNÍ OTÁZKY   ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE ČR   ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH 

ORGANIZACÍ TECHNICKÝCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY   AZIMUT   BLESK   BOII   CODERDOJO ČESKÁ REPUBLIKA   

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST   ČESKÁ DEBATNÍ SPOLEČNOST   ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE   ČESKOSLOVENSKÝ ZÁLESÁK 

– SVAZ PRO POBYT V PŘÍRODĚ   ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ   ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY   DĚTI BEZ HRANIC – TÁBOROVÝ 

SPOLEK   DOROSTOVÁ UNIE   DUBÍČKO   DUHA – SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO VOLNÝ ČAS, PŘÍRODU A RECESI   ERASMUS 

STUDENT NETWORK ČESKÁ REPUBLIKA   EXPEDICE NATURA   FAKESCAPE   FILADELFIE   FOLKLÓRNÍ SOUBOR KVÍTEK HRADEC 

KRÁLOVÉ   GAUDOLINO   HARCERSTWO POLSKIE W REPUBLICE CZESKIEJ   HNUTÍ BRONTOSAURUS   HNUTÍ GO!   HNUTÍ 

ŽEBŘÍK   HVĚZDÁRNA A RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY   INEX – SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH AKTIVIT   

INSTRUKTOŘI BRNO   JOCKEY CLUB MALÝ PĚČÍN   JUNÁK – ČESKÝ SKAUT   KLUB DOMINO, DĚTSKÁ TISKOVÁ 

AGENTURA   KLUB MLADÝCH FILADELFIA   KLUB PATHFINDER   KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE   

KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY   KONDOR KONFEDERACE NEZÁVISLÝCH – DĚTSKÁ ORGANIZACE   LETNÍ 

DŮM   LIGA LESNÍ MOUDROSTI   LÍPA 2   MLADÍ CHOVATELÉ ZVÍŘAT   MLADÍ KONZERVATIVCI   MLADÍ 

OBČANÉ   MLADÍ OCHRÁNCI PŘÍRODY   ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE   MLADÍ SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ   

MOMA MORAŠICE   MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA   VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020   OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

NEDÁNOV   OS ROKRŠTI   PIONÝR   PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE   PRÍMA DĚTI   PROJEKT ODYSSEA   ROYAL 

RANGERS V ČR   SALESIÁNSKÉ HNUTÍ MLÁDEŽE   SALESIÁNSKÉ KLUBY MLÁDEŽE   SAMOSTATNÁ DĚTSKÁ 

ORGANIZACE VLČATA   SAMOSTATNÝ KMENOVÝ A KLUBOVÝ SVAZ DAKOTA   SDRUŽENÍ EVANGELICKÉ MLÁDEŽE  

V ČESKÉ REPUBLICE   SDRUŽENÍ FILIA   SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA   SDRUŽENÍ KLUBKO   SDRUŽENÍ 

PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA   SDRUŽENÍ ROZTOČ   SDRUŽENÍ TURISTICKÝCH A TÁBORNICKÝCH ODDÍLŮ   SLEZSKÁ DIAKONIE   

SMARAGD   SPOJENÉ RUCE   SPOLEČENSTVÍ HARMONIE TĚLA A DUCHA   SPOLEČENSTVÍ ROMŮ NA MORAVĚ   STŘEDISKO RADOST   

STUD   T O STŘELKA   TAMJDEM   THE DUKE OF EDINBURGHS INTERNATIONAL AWARD CZECH REPUBLIC FOUNDATION   VELKÝ 

VŮZ   VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK   YMCA V ČESKÉ REPUBLICE   KLUB DOBRÉ ZPRÁVY   ZÁLESÁK – SVAZ PRO POBYT V PŘÍRODĚ   

ZDRSEM – PRVNÍ POMOC ZÁŽITKEM   ZIP – ZÁBAVA INFORMACE PORADENSTVÍ A POMOC   ŽIVOT TROCHU JINAK



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

V roce 2020 ČRDM sdružovala 100 člen-
ských organizací, včetně devíti krajských 
rad mládeže. Mezi členy ČRDM patří 
organizace tábornického či turistického, 
kulturního, technického či křesťanského 
zaměření. Některé organizace jsou za-
měřeny ekologicky, jiné se soustřeďují na 
práci s menšinami či na prevenci sociálně 
patologických jevů.

Mezi členy ČRDM patří organizace velké 
i docela malé, s celostátní či regionální 
působností. Jsme přesvědčeni, že co do ve-
likosti, působnosti i zaměření, všechny mají 

v ČRDM přiměřené místo. V roce 2020 
do ČRDM vstoupila organizace  
Fakescape, z.s., Mladí chovatelé zvířat, z.s.,  
Vodní záchranná služba ČČK, z.s. Ke konci 
roku 2020 ukončila členství v ČRDM  
organizace BLESK.

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE

Název
Česká rada dětí a mládeže

Adresa
Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1

Telefon
+420 211 222 860

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
Číslo účtu 
133 070 299/2010

Kdo a proč tvoří 
ČRDM
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Členské 
organizace 
ČRDM 
v roce 2020
1/5

03

NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

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

AIESEC Česká republika 61379166 220 220

Aliquantulum, z.s. 27053784 73 63

Altus, z.s. 70151229 10 0

Asociace debatních klubů, z.s. 69058041 267 238

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. 67775861 6370 4240

Asociace malých debrujárů České republiky, spolek 46271066 1137 1029

Asociace pro mezinárodní otázky, z.s. 65999533 127 19

Asociace turistických oddílů mládeže ČR 44223846 9814 7911

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky 41695402 5546 752

AZIMUT 70516375 31 16

BLESK 26524716 106 101

Boii, z.s. 26604477 26 5

CoderDojo Česká republika z. s. 7919611 180 157

Česká astronomická společnost 444537 644 19

Česká debatní společnost, z. s. 26656817 107 98

Česká tábornická unie, z.s. 418056 6268 4978

Československý zálesák - svaz pro pobyt v přírodě 15546764 99 92

Český svaz chovatelů, z. s. 443204 2768 2421

Český svaz ochránců přírody 103764 1812 1722

Členské organizace ČRDM v roce 2020
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NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek 26659034 240 210

Dorostová unie, z.s. 70148031 819 686

Dubíčko,z.s. 26984563 20 11

Duha (rozšířený název: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi) 409901 3548 2848

Erasmus Student Network Česká republika, z. s. 22670874 715 615

EXPEDICE NATURA, z.s. 408310 317 270

Fakescape, z. s. 7919280 30 28

Filadelfie, z. s. 26548518 23 0

Folklórní soubor Kvítek Hradec Králové, z.s. 42193745 75 65

Gaudolino, z. s. 26659352 27 5

HarcerstwoPolskie w Republice Czeskiej 14613921 314 278

Hnutí Brontosaurus 408328 1301 889

HNUTÍ GO!, z.s. 66932254 3 0

Hnutí Žebřík, z. s. 26580217 39 33

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

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. 18629008 37 0

Instruktoři Brno, z. s. 22879056 111 69

Jockey Club Malý Pěčín 26609878 47 41

Junák – český skaut, z. s. 409430 64383 50527

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s. 45771529 41 24
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NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

Klub mladých Filadelfia, z.s. 69206341 254 217

KLUB PATHFINDER, z.s. 62939211 2 531 1 847

Klub přátel umění v České republice, z. s. 48512834 32 8

Kolpingovo dílo České republiky, z. s. 43379729 805 271

Kondor Konfederace nezávislých – dětská organizace, z. s. 674648 820 697

Letní dům, z.ú. 65998201 0 0

Liga lesní moudrosti, z.s. 536474 1 527 1 038

Lípa 2, spolek 70897891 59 19

Mladí chovatelé zvířat, z.s. 8940673 89 31

Mladí konzervativci, z. s. 44964633 700 380

Mladí občané, z.s. 3285791 64 54

Mladí ochránci přírody, z. s. 22875352 1 782 1 679

Mladí sociální demokraté, z. s. 563455 312 96

MOMAMorašice, z.s. 5110271 262 111

Moravská hasičská jednota 49459317 4 941 741

Občanské sdružení Nedánov, z.s. 65765486 30 3

OS Rokršti, z.s. 26618231 49 33

Pionýr, z. s. 499161 14 662 11 143

Prázdninová škola Lipnice, z.s. 499099 195 10

PRÍMA DĚTI, z.s. 14891875 14 7
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NÁZEV IČ ČLENŮ  
CELKEM

ČLENŮ  
DO 26 LET

Projekt Odyssea, z. s. 26618745 12 2

RoyalRangers v ČR, z.s. 64122433 1 604 1 386

Salesiánské hnutí mládeže, z. s. 45248176 3 228 2 596

Salesiánské kluby mládeže, z. s. 65398599 1 009 784

Samostatná dětská organizace Vlčata 15053270 80 75

Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. 26518007 218 177

Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s. 27031225 416 201

Sdružení FILIA, z. s. 60554533 25 18

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS) 442739 67 760 62 903

Sdružení Klubko, z.s. 70632138 41 23

Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. 48511200 192 49

Sdružení Roztoč, z. s. 26606551 543 409

Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s. 45768374 137 125

Slezská diakonie 65468562 190 190

SMARAGD, z.s. 26535777 74 61

Spojené ruce, z. s. 66000904 63 33

Společenství harmonie těla a ducha, z. s. 48550124 230 200

Společenství Romů na Moravě 44015178 240 180

Středisko Radost, z.s. 60552921 689 590

STUD, z.s. 64330346 20 5
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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 62 3

Vodní záchranná služba ČČK, z. s. 63835355 1 567 872

YMCA v České republice 499498 3 997 2 736

Klub dobré zprávy, z. s. 26643618 32 26

ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě, z.s. 531651 4 130 3 680

ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s. 2009510 38 10

ZIP – Zábava Informace Poradenství a pomoc 70240205 14 7

Život trochu jinak, z.s. 22834401 16 2
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NÁZEV IČ

Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s. 26525003

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

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

Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy 22739017

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

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

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

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

Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. 6779247
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PŘEDSTAVENSTVO ČRDM
Dne 19. 11. 2020 proběhlo volební 52. Valné shromáždění ČRDM,  
které zvolilo předsedu a představenstvo na období 2020–2023.

SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA
před 52. VS (do 19. 11. 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.)

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

SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA
po 52. VS (od 19. 11. 2020)

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

Tomáš Hurt 
1. místopředseda ČRDM (Asociace TOM ČR)

Michal Tarant 
místopředseda ČRDM (Junák – český skaut, z.s.)

Jan Burda  
(Komora krajských rad)

Jakub Fraj
(KLUB PATHFINDER, z.s.)

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

Vlastimil Jura  
(Projekt Odyssea, z. s.)

Stanislava Kantorová
(Duha)

Vendula Nejedlá  
(Pionýr, z.s.)

Anna Mindlová  
(Pionýr, z.s.)

Pavel Tomáš Řehák   
(Mladí občané, z.s.)

Jakub Sotl   
(KLUB PATHFINDER, z. s.)

Ondřej Vojta   
(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)

Veronika Wodere   
(Česká tábornická unie, z. s.)

KONTROLNÍ KOMISE ČRDM

Josef Valter
předseda kontrolní komise  
(DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek)

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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Ondřej Šejtka 
ředitel kanceláře

Eva Beránková 
sekretariát

Aleš Sedláček 
pracovník pro legislativu a vnější vztahy

Jiří Majer 
šéfredaktor časopisu Archa

Marek Krajči 
zahraniční sekretář

 

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

Anna Winterová 
účetní

Marie Konečná 
ekonomka

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

Zuzana Wildová, Michaela Doležalová 
koordinátorky Národní pracovní skupiny  
ke strukturovanému dialogu

Václav Kříž 
koordinátor mladých delegátů do OSN

Jiří Gurecký 
projektový manažer EYCA a 72 hodin

Marek Dostál, Václav Zimmermann 
projektový tým Evropských karet mládeže EYCA

Soňa Polak 
komunikace a PR

Jan Husák, Nela Andresová 
analytická sekce

Jakub Sotl, Vlastimil Jura 
koordinátoři vzdělávacích aktivit

Rada programu Erasmus+ 
Aleš Sedláček

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 
Ondřej Šejtka

Výbor pro legislativu  
a financování Rady vlády pro NNO 
Aleš Sedláček

Rada vlády pro udržitelný rozvoj 
Ondřej Šejtka

Evropský hospodářský a sociální výbor 
Pavel Trantina

Výbor pro práva dítěte  
Rady vlády pro lidská práva 
Jan Husák

Resortní koordinační skupina MŠMT 
Zuzana Wildová

Česká komise pro UNESCO 
Vlastimil Jura

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

Přípravná platforma programu EU,  
OP Jan Amos Komenský 
Aleš Sedláček

Česko-německá Rada  
pro spolupráci a výměny mládeže 
Marek Krajči

Národní pracovní skupina  
pro Strukturovaný dialog s mládeží 
Zuzana Wildová 

Evropské fórum mládeže 
Michaela Doležalová, Jan Černý

Partnerství pro vzdělávání 2030+,  
Rada Partnerství 
Aleš Sedláček 

Partnerství pro vzdělávání 2030+,  
Pracovní skupina pro střední článek 
Jan Husák

Partnerství pro vzdělávání 2030+,  
Pracovní skupina pro wellbeeing článek 
Hana Střechová

Neon, Páteřní skupina 
Aleš Sedláček, Vlastimil Jura

Program mladých delegátů do OSN 
Do května 2020:  
Barbora Kvasničková, Alžběta Filipková 
Od května 2020:  
Simona Petrů, Kristina Šůsová

 Zastupování 
ČRDM v jiných 
organizacích 
a institucích
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LEGISLATIVA A AKTIVITY  
PRACOVNÍ SKUPINY STÁT

Aktivity ČRDM z oblasti legislativy a další činnost 
skupiny Stát byly v roce 2020 výrazně ovlivněny 
pandemií koronaviru. V jarním období zástupci 
ČRDM vyjednávali podmínky pro konání letních 
táborů a podmínky, za jakých je možné vykoná-
vat pravidelnou činnost s dětmi. V rámci jednání 
proběhlo několik schůzek s hlavní hygieničkou 
Jarmilou Rážovou a dalšími pracovníky ministerstva 
zdravotnictví. Skupina Stát se rovněž zaměřovala na 
vyjednávání o navýšení finančních prostředků pro 
spolky a to na jednání s ministrem školství, státním 
tajemníkem, náměstky apod. Jedním z výsledků 
jednání bylo např. vyhlášení investiční výzvy na 
drobné investice technického charakteru. ČRDM se 
rovněž zapojila do podpory návrhu novely Zákoníku 
práce, který nově definoval 5 dnů placeného volna 
pro vedoucí na letní tábory. Novela zákona byla při-
jata a v roce 2021 již bude možné čerpat placené 
volno na tábor. Skupina Stát byla rovněž nucena 
reagovat na měnící se strukturu odborů a oddělení 
na MŠMT, kdy v roce 2020 byla dvakrát změněna 
struktura a zařazení Oddělení rozvoje mládeže. 
V závěru roku ČRDM rovněž připomínkovala vyhlá-
šení dotační neinvestiční výzvy na rok 2021.

72 HODIN

9. ročník akce silně ovlivnila vládní opatření spoje-
ná s bojem proti covidu-19. Ta nejpřísnější z nich, 
uzavření škol a omezení shromažďování, bohužel 
přišla společně s dlouho dopředu avizovaným 
termínem akce. Přesto tento ročník hodnotíme jako 

úspěšný. Na eventualitu, že nebude možné akci 
uskutečnit v plném rozsahu, jsme se po zkušenos-
tech z jarní fáze epidemie dokázali částečně připra-
vit, a to formou nabídky možnosti zapojit se v rámci 
akce do 6 specifických výzev zaměřených přede-
vším na podporu přírody a edukaci s ní související. 
Termín uspořádání jednotlivých projektů jsme navíc 
rozvolnili do zbytku kalendářního roku. Realizováno 
tak nakonec bylo 400 projektů, dalších 127 týmů 
či jednotlivců se pak zapojilo do výzev. V celkovém 
součtu se pak do akce zapojilo na zhruba 22 tisíc 
dobrovolníků. Během devíti let tak bylo díky akci 
uspořádáno přes 4 400 projektů, do kterých se 
zapojilo na 220 000 dobrovolníků. Díky strategic-
kému partnerství s ČT :D se nám daří akci velmi 
dobře propagovat. Reportáže z dílčích projektů 
byly odvysílané v regionálních i celostátní televizi. 
Každým rokem akci podporujeme na sociálních sí-
tích. Společně s partnery, kteří nám věnují zajímavé 
ceny, pořádáme doprovodné soutěže.

Nezbytnou součástí akce jsou fungující webové 
stránky (www.72hodin.cz), přes které dobrovolníci 
své projekty registrují. Ty letos prošly zásadní mo-
dernizací a obměnou. Nový redakční systém umož-
ňuje stránky adaptivně zobrazovat na mobilních 
zařízeních. Byl přepracován a zjednodušen systém 
registrací, zautomatizovali jsme procesy zhodnoce-
ní projektů a rozšířili nabídku o již zmíněné výzvy. 
Prostřednictvím webových stránek probíhá také 
propagace akce, a společně se sociálními sítěmi tak 
tvoří její hlavní propagační nástroj. Webové stránky 
jsou výkladní skříní akce, proto jsme se stejně jako 
v minulých letech zaměřili také na jejich design. 

Každým rokem nabízíme našim dobrovolníkům 
možnost zapojit se do akcí připravených v rámci 

zajímavých kooperací se spřátelenými organizace-
mi či neziskovými organizacemi, tento rok nebyl 
výjimkou. Nákupem sazenic stromů jsme jim umož-
nili vysadit 450 ovocných stromů. Na úspěšnou 
spolupráci z předchozích let jsme navázali spo-
lečně s Nadací Partnerství a všechny realizované 
výsadby jsme zároveň registrovali do celonárodní 
akce s názvem„Sázíme budoucnost“. Úklidovým 
projektům jsme jako každý rok pomohli distribucí 
pytlů a rukavic.

Úspěšnou novinkou pak byla již několikrát zmíněná 
možnost účastnit se tematických výzev. Ty jsou 
všem účastníkům dostupné v průběhu celého roku. 
Ve výzvách si mohou skupiny i jednotlivci vyzkoušet 
třídění odpadu, naučit se a následně aplikovat, 
způsob jak šetřit vodou a energiemi, ale třeba si 
i vyzkoušet, zda a jak dlouho vydrží bez použití 
elektroniky a technologických vymožeností.  
Výzvy si vyzkoušelo téměř 2 500 dětí. 

Jako každý rok jsme koordinátory jednotlivých 
projektů v rámci podpory obdarovali projektovým 
tričkem, další dobrovolníci si na výrobu trička při-
spěli symbolickou částkou a tričko obdrželi rovněž. 
Letos jsme se zaměřili především na ekologicky 
„nezávadné“ propagační materiály. Trička tak byla 
vyrobena z biobavlny, mezi dobrovolníky jsme také 
rozeslali ekonáramky a tužky, které obsahovaly 
semínka a jejich majitelé si je tak mohli zasadit 
a pokusit se vypěstovat rajčata, bazalku a další 
plodiny. Každý koordinátor, který úspěšně realizoval 
svůj projekt, a každý, kdo si vyzkoušel a splnil výzvu, 
obdržel děkovný certifikát.

Činnost a projekty v roce 2020
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ANALYTICKÉ CENTRUM

Největším projektem Analytického centra v roce 
2020 je jistě projekt Hodnoty mladých, který je rea-
lizován se Slovenskou radou mládeže a za podpory 
širší odborné a vědecké komunity, zejména Institutu 
pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Masarykovy 
univerzity v Brně. Jak název napovídá, projekt se 
věnuje hodnotám v obecné populaci mladých lidí 
v Česku a na Slovensku. Speciálně je však zaměřen 
na mladé lidi z vybraných členských organizací 
a mapování blízkosti hodnot organizací mezi jejich 
členskou základnou a obecně v oblasti mimoškolní 
práce s dětmi a mládeží. Do projektu a výzkumu se 
zapojilo 12 členských organizací ČRDM v rámci nichž 
probíhal sběr dat na náhodně vybraných souborech 
členů. Výzkum si dále klade za cíl zjistit, jaké hodno-
ty jsou důležité pro dnešní generaci mladých Čechů 
a Slováků, jaké hodnotové profily mezi nimi nachází-
me a čím jsou si podobní a čím se mezi sebou liší. 
Celkem bylo v rámci projektu vyplněno mladými 
přes 6000 výzkumných dotazníků a dílčí výstupy si 
získávají i širokou pozornost a prostor v médiích. 

V roce 2020 pokračovalo analytické centrum také 
ve své běžné činnosti monitorování veřejných 
politik s dopadem na děti a mládež, a to jak skrze 
zapojení do projektu Evropské Komise Youth Wiki, 
tak zpracováním podkladů a připomínkováním řady 
legislativních dokumentů, koncepcí veřejných politik 
a dalších procesů politiky mládeže pro MŠMT, EU, 
orgány Vlády ČR a další veřejné aktéry. Tematicky 
byla pozornost věnována především návrhu zákona 
o ochránci práv dětí, strategii vzdělávací politiky 
2030+, Koncepci podpory mládeže a procesům 
evropské politiky mládeže.

Analytická činnost se věnovala i nové oblasti 
dopadů pandemie a covid-19 na děti a mládež, 
kdy se ČRDM např. připojila k projektu 
Univerzity Palackého CoronaUpWork, zaměřeného 
na výzkum a šetření dopadů pandemie covid-19 na 
práci s dětmi a mládeží, výzkumu dopadů pandemie 
na participaci mládeže na Slovensku a poskytly 
také doporučení a informace výzkumnému týmu 
zabývajícímu se přípravou podkladů pro Vládu ČR 
v souvislosti se zvládáním pandemie covid-19.

I v roce 2020 analytici pokračovali ve sledování 
vývoje trendů v oblasti dětí a mládeže, zejména 
díky zapojení do šetření a studie Lifestyle 2020 spo-
lečnosti KANTAR CZ, aktualizacemi projektu Mládež 
v číslech a interním šetřením v rámci členských 
organizací ČRDM k tématu letních táborů pro děti 
a mládež. 

Analytické centrum ČRDM dále připravilo a realizo-
valo ve spolupráci s agenturou KANTAR CZ dotaz-
níková šetření „Digitální detox mladých“ a „Zob-
razování sexuality a nahoty mladých lidí online“. 
Součástí šetření je také oblast vnímání normality 
zobrazování sexuality na internetu např. ve vztahu 
k pornografii nebo sdílení intimních fotografií. 
Výstupem jsou dva souhrnné grafické reporty 
dostupné na webu https://analyzy.crdm.cz a řada 
mediálních výstupů. Šetření pomohla také zviditel-
nit diskuzi nad těmito ožehavými tématy a přinést 
nové pohledy na celou problematiku. 

Analytici ČRDM byli také zváni na různé akce 
populárně naučného charakteru pro veřejnost, 
ke komentování výsledků výzkumů a zjištění kolegů 
z jiných organizací a institucí a ČRDM zastupují 
i v dalších pracovních fórech. 

ČLENSKÉ KARTY A EVROPSKÉ KARTY  
MLÁDEŽE EYCA

Rok 2020 byl bohužel v souvislosti s šířením viru 
covid-19 pro karty nepříznivý. Služby a výhody s ní 
spojené jsou zaměřené především na cestování 
a trávení volného času. Tyto „aktivity“ byly během 
roku různými vládními a celoevropskými opatře-
ními značně omezeny, a zájem o karty tak byl ze 
strany mládeže minimální. 

Během roku jsme se tak zaměřili především na 
zlepšení a zjednodušení komunikace s partnery 
a držiteli karet. Na podzim roku 2020 jsme dokon-
čili lokalizaci mobilní aplikace a díky ní postupně 
přecházíme na elektronickou verzi karet, které nyní 
vydáváme primárně. Upravili jsme také zobrazování 
a vyhledávání slev na webových stránkách. Zauto-
matizovali jsme proces migrace nabízených slev do 
mezinárodní (globální) databáze. 

V oblasti distribuce členských karet pokračovala 
především spolupráce se Sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska a s Junákem – českým skautem. 
Během roku jsme našim organizacím vystavili zhru-
ba 30 tisíc členských karet.

CENA ČRDM PŘÍSTAV

Z důvodu pandemie covid-19 a omezení s ní  
spojených slavnostní večer s udílením Cen Přístav 
roce 2020 neproběhl a byl přesunut do následují-
cího roku. 
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ČINNOST A PROJEKTY ČRDM –  
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

Součástí činnosti ČRDM v roce 2020 bylo zajištění 
zahraniční agendy – provoz internetových stránek 
ČRDM v anglickém jazyce, provoz internetových 
stránek (v češtině) o zahraničních aktivitách ČRDM, 
zajištění informací o pozváních pro členské organi-
zace, administrace zahraničních cest zaměstnanců 
i dobrovolníků, zajištění aktivní informovanosti or-
ganizací a veřejnosti o dění v oblasti dětí a mládeže 
v zahraničí, komunikace se zahraničním včetně 
partnerského servisu pro MŠMT.

Podobně jako v předchozích letech i na rok 2020 
Česká rada dětí a mládeže plánovala rozvíjet 
kontakty se zahraničním prostřednictvím různých 
projektů a aktivit. Do těchto plánů bohužel velmi 
významně a neblaze zasáhla od března tohoto roku 
celosvětová krize související s pandemií nového 
koronaviru a nemocí covid-19. Zavedená přísná 
omezení k zabránění dalšího šíření viru a nemoci 
vedla v důsledku k faktické nemožnosti cestování 
do a ze zahraničí, akce a setkání v prezenční formě 
tudíž nemohly být uskutečňovány.

Některé aktivity bylo možné v upravené formě 
přesunout do online prostoru, nicméně měli jsme 
v plánu i takové, které byly založené na fyzickém 
setkání účastníků, a ty nebylo možné realizovat, 
jelikož bez možností přímé interakce mezi účastníky 
nebo jejich přítomnosti na určitých místech tyto 
aktivity nedávaly smysl.

Během relativně klidného léta jsme ještě živili na-
ději, že situace na podzim by mohla být příznivější 

a některé prezenční akce a setkání by bylo možné 
uskutečnit, nicméně od září se virus projevil mno-
hem výrazněji a bylo nutné přijmout další velmi 
přísná omezení a situace se do konce roku nezlep-
šila. Proto nebyly uskutečněné další zahraniční akcí 
a setkání v prezenční formě.

Z uvedených důvodů vyplývá, že v roce 2020 neby-
lo možné účelně vyčerpat prostředky na zahraniční 
aktivity ČRDM v původně předpokládané výši a byli 
jsme nuceni přistoupit ke změnám v plánovaných 
aktivitách, které popisujeme dále.

Zjednodušeně se dají zahraniční aktivity ČRDM 
rozčlenit do následujících oblastí:

EVROPSKÉ FÓRUM MLÁDEŽE

V roce 2020 se ČRDM zapojovala do aktivit Evrop-
ského fóra mládeže jako jeho plný člen. 

Zástupci mládeže se účastnili statutárních setkání 
Fóra, konkrétně na jarní Radě členů (tzv. COMEM) 
v červnu a na podzimním Valné shromáždění YFJ 
v listopadu. Dva mladí delegáti zastupující ČRDM 
před každým jednáním připraví podkladový mate-
riál o dokumentech a stanoviscích k projednání, 
k nimž jim posléze dá své komentáře a stanovisko 
vedení ČRDM; zástupci tak na jednání Fóra působí 
s jasnými instrukcemi a mandátem. Tyto akce se 
v roce 2020 neuskutečnily v prezenční formě, nýbrž 
v online podobě; naši dva delegáti tudíž necestovali 
do zahraničí, ale na obě akce přistupovali z domova 
pomocí elektronických prostředků. Na COMEM se 

v červnu schvalovaly potřebné dokumenty, jako je 
např. rozpočet. Na Valném shromáždění v listopadu 
se pak přijímalo šest dokumentů a rezolucí  
a volili se členové do nového Představenstva  
na roky 2021–2022.

ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH AKCÍCH

Zástupci ČRDM se každoročně účastní zahraničních 
akcí, například evropských předsednických konfe-
rencí mládeže, jednání spřátelených národních rad 
mládeže v rámci neformální aliance BICC, apod.

V lednu se tři zástupci ČRDM zúčastnili pětidenní-
ho mezinárodního setkání Youth 2020 ve finských 
městech Tampere a Helsinky. Účastníci se z mnoha 
stran zabývali tématem práce s mládeží na základě 
zkušeností ze zapojených organizací z různých ev-
ropských zemí. Zaměřili se i na digitální práci s mlá-
deží nebo na model primární prevence založené na 
faktech a datech.

Rovněž v lednu se dvě zástupkyně ČRDM zapojily 
do závěrečného modelového zasedání institucí EU 
v rámci projektu Rozhoduj o Evropě, na jehož orga-
nizaci se podílel i Strukturovaný dialog s mládeží, 
který je dlouhodobým partnerem projektu. Akce se 
konala v Bratislavě.

Velká většina mezinárodních seminářů, setkání, 
školení, konferencí nebo fór však byla v roce 2020 
z důvodu epidemiologické situace a souvisejících 
omezení zrušena, a nebylo tudíž možné  na ně 
vyslat účastníky. Část akcí se nakonec povedlo 
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pořadatelům zorganizovat online formou.  Možnost 
účasti na těchto akcích jsme propagovali mezi mla-
dými lidmi v ČR, aby se do mezinárodních aktivit 
mohli zapojit alespoň tímto způsobem.

Přesun do online prostoru se pak týkal například 
setkání pracovní skupiny ke stěžejnímu tématu 
(„Mládež utváří budoucnost“) česko-německé 
spolupráce v oblasti práce s mládeží koordinova-
né Tandemem (Koordinační centrum česko-ně-
meckých výměn mládeže), kterého se zúčastnil 
zahraniční sekretář ČRDM začátkem října. Jiné 
akce, jako například vyslání našich zástupců na 
valné shromáždění Německého spolkového kruhu 
mládeže či přijetí zahraničních hostů na předávání 
Cen ČRDM Přístav, musely být naopak zrušeny. 
Obdobně nebylo proveditelné vyslání dobrovolní-
ků na projekty 72 hodin do zahraničí, stejně jako 
přijetí zahraničních dobrovolníků a jejich zapojení 
do projektu 72 hodin v ČR.

Zástupci ČRDM se začátkem října zapojili do online 
Berlínského fóra národních rad mládeže, organi-
zovaného Německým spolkovým kruhem mládeže 
v rámci aktivit spojených s německým předsednic-
tvím v Radě EU. Jednodenní akce přinesla pohledy 
evropských národních rad mládeže na témata jako 
participace mládeže, fond obnovy Evropské unie, 
Evropská konference o práci s mládeží nebo politic-
ká situace v Bělorusku.

V polovině září se uskutečnilo online setkání 
národních rad mládeže v rámci kooperace BICC za 
účelem koordinace a domluvy na postupu ohledně 
dalšího online setkání, které měla na starosti 
Lucemburská rada mládeže. To proběhlo začátkem 
listopadu. Obou akcí se zúčastnili dva mladí zástup-

ci ČRDM. Cílem setkání byly především diskuze nad 
dokumenty a rezolucemi pro nadcházející online 
Valné shromáždění Evropského fóra mládeže. Ne-
méně důležité byly debaty s kandidáty do Předsta-
venstva Evropského fóra mládeže.

MLADÍ DELEGÁTI DO OSN

V roce 2020 pokračoval program Mladých delegá-
tů do OSN, který uskutečňuje ČRDM za podpory 
a ve spolupráci s MŠMT a MZV. Delegátky Barbora 
Kvasničková (agenda zaměřená na otázky klimatu) 
a Alžběta Filipková (agenda zaměřená na kritické 
myšlení a práci s informacemi) vyjely na jednání 
Fóra mládeže ECOSOC a CONUN (United Nations 
Working Party of the EU Council). Dále pokračovaly 
v návštěvách škol a diskutování tematiky OSN se 
svými vrstevníky.

Taktéž pokračovaly v naplňování svých agend. 
Barboře Kvasničkové se podařilo získat podporu pro 
globální inciativu Kwon Gesh Pledge – Klimatický 
příslib mládeži OSN, mimo jiné ji podpořil ministr 
životního prostředí ČR, Richard Brabec  
(https://www.mzp.cz/en/news_20200714_MoE_
pledge_to_defend_the_Youths_interests_UN_
youth_climate_promise).

V rámci programu jsme následně v první půlce 
roku 2020 vybrali dvě nové mladé delegátky – 
Kristinu Šůsovou (agenda zaměřená na neformální 
vzdělávání) a Simonu Petrů (agenda zaměřená na 
lidskoprávní tematiku).

Jelikož již v době výběrového řízení byla známa 

situace ohledně covid-19 a celosvětových omezení, 
byla přijata opatření, aby program mohl fungovat 
smysluplně i bez výjezdů delegátek do zahraničí.

Proběhly online setkání delegátek a hostů k různým 
tématům spojeným s tématem OSN. Delegátky 
měly také možnost vystoupit v rámci neformálního 
jednání Mladých delegátů do OSN v rámci  
75. Valného shromáždění OSN (https://mladiosn.cz/
wp-content/uploads/2020/11/Czech_UN_Youth_
Delegate_Statement_2020.pdf). Také se zapojili 
do iniciativy The Hague Youth Manifesto (https://
mladiosn.cz/wp-content/uploads/2020/11/The-Ha-
gue-Youth-Manifesto-2020.pdf). Delegátky začaly 
naplňovat cíle svých agend, mimo jiné vznikají pod-
kladové materiály k jejich agendám, které by měly 
být po potřebných úpravách k dispozici veřejnosti.

V průběhu roku 2020 byla dopracována identita 
programu, konkrétně pak stránky: mladiosn.cz. 
Zároveň je dále rozvíjena komunikace programu na 
sociálních sítích (Facebook, Instagram).

Program dále pokračuje v roce 2021 a bude v sou-
ladu s dosavadní praxí zahájeno jednání o jeho  
6. ročníku (2021/2022).

BILATERÁLNÍ VÝMĚNA ZÁSTUPCŮ ORGANIZACÍ 
DĚTÍ A MLÁDEŽE S IZRAELEM

Výměna mladých lidí (vedoucích dětí a mládeže) 
mezi ČR a Izraelem se neuskutečnila, protože od 
začátku koronavirové krize nebylo možné cestovat 
do a z Izraele; navíc se ukázalo, že v plánovaném 
termínu (září/říjen, říjen/listopad) v obou zemích 
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krize vrcholila a země byly v celostátní karanténě, 
která by znemožnila konání akce. Účelem výměny 
je poznávání druhé země, její kultury, lidí a práce 
s mládeží prostřednictvím přímé interakce účastní-
ků a jejich fyzické přítomnosti na konkrétních mís-
tech, což z výše uvedených důvodů nebylo možné.

VYSLÁNÍ DELEGACE  
NA MEZINÁRODNÍ KONGRES PRO ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDNÍ A VEDENÍ V IZRAELI

Mezinárodní akce se měla uskutečnit v srpnu, 
nicméně už na jaře ji izraelští pořadatelé zrušili 
v oprávněné obavě z toho, že na základě platných 
a předpokládaných omezení by nebylo možné 
kongres uspořádat. Z toho důvodu jsme nemohli na 
akci účastníky vyslat.

ČESKO-NĚMECKÝ VZDĚLÁVACÍ KURZ  
A VÝMĚNA MLÁDEŽE ZAŽÍT A NAUČIT SE 
/ PŘÍPRAVA VEDOUCÍCH MLÁDEŽNICKÝCH 
SKUPIN NA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI

Kurz pro účastníky z Česka a Německa se měl 
uskutečnit na přelomu června a července 2020. 
Jeho integrální součástí mělo být i fyzické setkávání 
a výběr volnočasových aktivit pro ukázku možností 
a vyzkoušení zážitkové pedagogiky, což jsou aktivity, 
které z principu nelze přesunout do online prostře-
dí, navíc by bez nich kurz ztratil část své podstaty 
a nedával by smysl. Jelikož platná a přepokládaná 
opatření nebyla příznivá pro uspořádání akce toho-
to typu, po domluvě se saským partnerem jsme se 

v květnu rozhodli kurz letos neuskutečnit a přesu-
nout o rok; měl by se tedy konat v ČR v srpnu 2021.

DALŠÍ PŮSOBENÍ ČRDM V OBLASTI ZAHRANIČÍ

V roce 2020 pokračovala ČRDM v zapojení do 
témat mládeže v osách spolupráce Evropa–Afrika 
a Evropa–arabské země. V listopadu jsme byli za-
stoupeni na 4th iDove Intercontinental Youth Forum 
– Interfaith Dialogue on Violent Extremism (4. me-
zinárodní fórum mládeže iDove – mezináboženský 
dialog o násilném extremizmu), které dlouhodobě 
spoluorganizuje Africká unie a německá rozvojová 
agentura GIZ (Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit) pro zástupce evropské 
a africké mládeže, aby se navzájem inspirovali a 
mluvili o roli mladých při řešení problému násilné-
ho extremismu. Fórum proběhlo online, v budouc-
nu se místo konání opět přesune do prostor Africké 
unie v Addis Abebě v Etiopii. V průběhu listopadu 
a prosince dále probíhal virtuální tréninkový kurz 
pořádaný Radou Evropy a Ligou arabských států na 
téma Human Rights Education and Youth Participa-
tion for Euro-Arab Dialogue (Vzdělávání k lidským 
právům a participace mládeže pro evropsko-arab-
ský dialog). V něm mohli mladí lidé prostřednictvím 
online setkání a vzdělávacích materiálů poznat, 
jaké problémy jsou v členských státech právě 
aktuální ohledně práv jejich vrstevníků podílet 
se na fungování společnosti a lidských právech 
obecně. Organizátoři v závěru přislíbili snahu i přes 
nepříznivou situaci uskutečnit na podzim roku 2021 
tzv. Arab-European Youth Forum (Arabsko-evropské 
fórum mládeže) v Tunisku.

Tradiční byla i účast zástupce ČRDM na zasedání 
Česko-německé rady pro spolupráci a výměny 
mládeže, která se v únoru 2020 konala v Aachenu. 
Rada schválila výroční zprávu Koordinačního centra 
česko-německých výměn mládeže Tandem za rok 
2019, i plán jeho aktivit na rok 2020. Dále se věno-
vala zejména novému stěžejnímu tématu Tandemu 
„Mládež utváří budoucnost“.

ČRDM uspořádala začátkem června online setkání 
národních rad mládeže v rámci kooperace BICC. 
Zúčastnila se ho dvacítka mladých lidí z 11 různých 
evropských národních rad mládeže. Účastníci 
diskutovali o novinkách v činnosti jejich organizací, 
změnách v práci vynucených pandemií koronaviru 
i plánech na další spolupráci. Řešila se i příprava 
na online Valné shromáždění Evropského fóra 
mládeže. Účastníci se též domluvili na efektivnější 
komunikaci na základě využití moderních online 
komunikačních platforem.

Přeshraniční mobilitu mládeže ČRDM podporuje 
prostřednictvím vydávání a distribuce slevových 
Evropských karet mládeže EYCA. ČRDM též byla 
zastoupena na statutárních jednáních Evropské 
asociace karet mládeže.

ČRDM dále spolupracovala a udržovala kontakty 
s dalšími aktéry politiky mládeže, především v ev-
ropském kontextu.

ČRDM A KRAJSKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE

V České republice působilo v roce 2020 osm 
aktivních krajských rad dětí a mládeže, které jsou 
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všechny členy ČRDM. Na přelomu roku vznikla nová 
krajská rada v Pardubickém kraji. 

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 2020 se tak i v několika případech stalo.

Krajské rady nefungují v Olomouckém, Libereckém, 
Ústeckém a Zlínském kraji. Středočeské spolky 
zastupuje spolu s pražskými Rada dětí a mládeže 
hlavního města Prahy. 

Mluvčím Komory krajských rad, která v ČRDM 
působí, byl v roce 2020 Jan Burda, který je zároveň 
členem představenstva ČRDM.

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

Od jara 2020 se některé krajské rady spolu se  
svými členskými organizacemi aktivně zapojily  
do řešení následků pandemie covid-19 (šití roušek, 
3D tisky, distribuce dezinfekce, rozvoz a donáška 
nákupů apod.).

V roce 2020 byla nejvýznamnější aktivitou realizace 
projektů v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj, vzdělávání. V rámci výzvy „Zvyšování kvality 
neformálního vzdělávání“ realizuje projekt pět kraj-
ských rad, které tím významnou měrou přispívají 
k síťování a spolupráci organizací dětí a mladých lidí 
v jednotlivých krajích. Významnou skutečností je 
také to, že v rámci těchto projektů dochází k finan-
cování aktivit malých spolků v krajích.

Pět krajských rad také realizuje program Mládež 
kraji, který je finančně podporován MŠMT a řadou 
měst a krajů. Cílem projektu je podpora mládež-
nických iniciativ – tedy projektů mladých lidí, kteří 
nejsou zastřešeni žádnou organizací. Projekt byl re-
alizován v pěti krajích (Jihočeském, Jihomoravském, 
Moravskoslezském, Plzeňském a na Vysočině).

Informace o krajských radách jsou k dispozici na 
http://krajskeradymladeze.cz/.

ZPRAVODAJ ARCHA

V průběhu roku se podařilo postupně vydat šest 
sešitů zpravodaje Archa, včetně dvou rozšířených 
čísel reflektujících jednak tematiku klubovního 
zázemí, a jednak vpád koronavirové pandemie do 
spolkového života. Ústřední témata zněla: Doma 
v klubovně //To se zvládne/ /Co dělají spolky 
v době koronaviru? /Krokobraní, pádlobraní, 
cyklobraní…//Jak nevyhořet//Ohlédnutí za létem//
Hodnotový azimut//.Archa nabízela mediální pro-
stor především příspěvkům z prostředí členských 
organizací ČRDM, jakož i projektům České rady.

ADAM.CZ

V roce 2020 si na serveru ADAM.cz mohli čtenáři 
přečíst přes 1100 článků. Z nich bylo asi 500 hlav-
ních článků, dále rozčleněných do různých rubrik 
podle tématu. Autorských textů z pera redaktorů 
ADAMa a odborných článků bylo více než 50, 
pozvánek a výzev k aktivitám spolků bylo asi 110, 
soutěží se týkalo přes 100 článků, mezinárodní 
rozměr měla asi stovka článků. Vzrostl počet videí 
na cca 140 a dalších 60 článků video obsahovalo. 
V rubrice „Nepřehlédněte“ vzrostl počet upo-
zornění na důležité výzvy a události v ČRDM či 
ve světě dětí a mladých lidí na 90. Mezi krátkými 
texty bylo publikováno na tři stovky upozornění na 
zajímavé články z jiných médií v rubrice „Přečtěte 
si“. U většiny článků se jednalo o činnost NNO 
pracujících s dětmi a mládeží, o náplň volného času 
a o dobrovolnictví. 

Aktuálními tématy textů byla například participace 
mladých lidí, legislativa NNO, tábory, ochrana život-
ního prostředí, vzdělávání apod.

Velká část článků – 270, tedy více než čtvrtina 
z celkového počtu – se nějak týkala koronavirové 
pandemie a nutných změn ve fungování spolků 
a jejich činnosti v souvislosti s vládními a hygie-
nickými opatřeními. S tím souvisel nárůst dobro-
volnictví a jeho odrazu v textech asi 180 článků, 
a zvýšil se počet pozvánek a metodických námětů 
na činnost v online prostředí – článků na toto téma 
bylo přes 150.
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SERVIS PRO ORGANIZACE DĚTÍ A MLÁDEŽE

Informování členských organizací a partnerů probí-
halo prostřednictvím týdenního mailingu s názvem 
Noviny z České rady dětí a mládeže. K dispozici 
byla online poradna se zaměřením na ekonomic-
kou, účetní a daňovou oblast. Zároveň byla během 
celého roku zpracovávána stanoviska k aktuálním 
tématům legislativy dotýkající se oblasti práce s dět-
mi a mládeží a monitorován vývoj daňové a účetní 
legislativy s dopadem na členské organizace ČRDM. 

Nad rámec původně plánovaného obsahu projektu 
jsme v souvislosti s pandemií covid-19 realizovali 
aktivity, které napomáhaly zvládnout nelehkou situ-
aci našim členským organizacím. Tyto aktivity byly 
do projektu zařazeny na základě schválení žádosti 
o změnu projektu:

• Tvorba seriálu s aktivitami pro děti a rodiče na 
webových stránkách ČRDM a Facebooku. Seriál 
velmi často přebírala média a tipy se objevovaly 
v hlavním vysílacím čase v TV. Pravidelně pak od 
ČRDM informace přebíraly Zprávičky ČT:D  
do vysílání a na jejich Instagram. 

• Intenzivní komunikace s médii a pomoc s pro-
pagací našim organizacím, vytvoření mediálního 
prostoru i pro naše členy, publikace jejich výstupů, 
konzultace komunikace směrem k médiím. 

• Na základě požadavku MŠMT i médií byl zpraco-
ván přehled aktivit, které dětské organizace vyvíjely 
v době jarní vlny koronaviru (jakým způsobem 
organizace pomáhaly veřejnosti: šití roušek, pomoc 
seniorům, výroba ochranných štítů apod.). 

• Před letními prázdninami jsme na žádost MŠMT 
informovali o možnosti realizovat vzdělávací dny 
a organizace vhodně motivovali. V podzimním 
období jsme pak provedli sběr dat v organizacích 
k realizaci vzdělávacích dnů během léta.

• Na základě požadavku z Rady vlády pro NNO 
jsme propagovali a následně pomohli se sběrem 
fotografií představujících činnosti organizací v době 
koronaviru pro výstavu v Lichtenštejnském paláci.

• V podzimním období jsme zajistili sběr dat k let-
ním táborům, který jsme následně poskytli MŠMT, 
kde jsme porovnávali počty realizovaných táborů 
v době pandemie s běžnými roky a vyhodnocovali 
jsme slabá místa při realizaci táborů s ohledem na 
přísná hygienická opatření. 

• Během podzimu jsme sbírali tipy na online aktivi-
ty v rámci omezení činnosti a ty následně poskytova-
li členským organizacím. Naší snahou bylo motivovat 
organizace k činnosti i v omezených podmínkách.

V průběhu celého roku byl zajištěn provoz elektro-
nického účetního systému ESO, který umožňuje 
zpracování účetnictví a další nutné administrativy, 
jako je evidence členů, vyúčtování dotací, zpraco-
vání cestovních náhrad a evidence majetku.

V roce 2020 byl systém ESO doplněn o nové funk-
ce, mezi které patří např. importování účastníků 
akce ze souboru v MS Excel, přidání evidence 
účastnických poplatků přímo na seznamech účast-
níků, přidání filtru pro zobrazení darů a dotací, 
rozšíření modulu Dotací o evidenci darů, našeptá-
vač pro vkládání poštovních adres a další.

Během podzimu proběhly čtyři online webináře za-
měřené na jednotlivé části programu ESO. Na You-
tube vznikly dvě série návodných videí zaměřených 
na používání systému pro účtování v jednoduchém 
i podvojném účetnictví.

V roce 2020 jsme provozovali systém pro umožnění 
jednoduchého založení webových stránek, přidali 
jsme univerzální šablonu pro dětské organizace 
a poskytovali jsme členům technickou podporu při 
instalaci webových stránek.

Plánované semináře k dotačním programům  
MŠMT byly přesunuty do online prostoru a ČRDM 
pouze informovala o jejich konání prostřednictvím 
svých kanálů.

Slavnostní večer s udílením Cen Přístav v roce 2020 
neproběhl z důvodu pandemie covid-19 a omezení 
s ní spojených.

POJIŠTĚNÍ

Administraci pojištění zajišťujeme ve spolupráci 
s pojišťovnou Generali – smlouva je uzavřena na 
období 2018–2021. Kancelář ČRDM během celého 
roku opět administrovala několik typů pojištění, 
a to pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti organi-
zací, dobrovolníků a zaměstnanců. Tento dílčí pro-
jekt je finančně nejnáročnější částí celého projektu 
ČRDM. Úrazové pojištění využilo v loňském roce 
celkem 243 513 osob, odpovědnostní pojištění 
dobrovolníků pak 33 385 osob.
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MĚSÍC CELKOVĚ INTERNETOVÁ 
MÉDIA

SOCIÁLNÍ 
MÉDIA TISK TELEVIZE 

/ RÁDIA

leden 40 16 21 3 0

únor 127 18 21 82 6

březen 118 22 77 14 5

duben 284 69 191 17 7

květen 719 356 246 68 49

červen 183 72 56 22 33

červenec 111 68 28 13 2

srpen 61 31 23 3 4

září 59 20 27 6 6

říjen 129 36 82 3 8

listopad 118 45 46 12 15

prosinec 47 18 25 4 0

celkově 1 996

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE 
V MÉDIÍCH ZA ROK 2020

•  1996 výstupů v médiích

•  135 vystoupení/reportáží v televizi  
a v rozhlase

•  247 článků v tištěných verzích deníků  
a časopisů

•  771 v online verzích deníků a časopisů 
/ v online médiích

• 816 výstupů na sociálních médiích

• 10 webů

 http://crdm.cz/

 http://www.adam.cz/

 https://www.72hodin.cz/

 http://www.strukturovanydialog.cz/

 http://www.eyca.cz/

 http://zahranici.crdm.cz/

 http://pristav.crdm.cz/

 http://poradna.crdm.cz/

 https://eso.skeleton.cz/

 http://findthemethod.eu/

• Šest facebookových stránek

 ČRDM

 72hodin

 ADAM.cz

 EYCA karta

 Cena Přístav

 Mladí delegáti do OSN

Nárůst mediálních výstupů ČRDM ze 445 v před-
chozím roce na 1996 v roce 2020 je výrazný. 
Znamená to, že se nám dařilo v médiích nejen si 
udržet pozici lídra a odborného garanta v oblasti 
volného času dětí a mládeže, ale v době pandemie 
jsme dokázali prestiž České rady dětí a mládeže 
upevnit. Stalo se tak zejména díky našemu postoji 
vůči problematice letních táborů a schopnosti 
táborová témata srozumitelně, důvěryhodně 
a precizně komunikovat. 

Významně se nám povedlo v médiích bodovat 
v roce 2020 i reprezentativním šetřením  
Hodnoty mladých, které ČRDM realizovala  
společně s Radou mládeže Slovenska. 

Všechny mediální výstupy naleznete na webu 
ČRDM pod tím odkazem:  
http://crdm.cz/crdm-v-mediich/
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NÁZEV STŘEDISKA NÁKLADY VÝŠE  
DOTACE NEDOTAČNÍ ZDROJE KRYTÍ  

Z DOTACÍ

Pojištění 6 494 861 6 038 508 456 353 93 %

Vzdělávání v organizacích 36 932 36 121 811 98 %

Kancelář ČRDM 3 907 718 3 296 541 611 177 84 %

72 hodin 1 872 935 1 472 074 400 861 79 %

Strukturovaný dialog s mládeží 1 186 868 1 184 011 2 857 100 %

Zahraniční aktivity 623 857 566 884 56 972 91 %

Karty EYCA + Slevy pro pracovníky s mládeží 589 249 322 189 267 060 55 %

Analytické centrum + Youth Wiki 1 131 345 1 131 345 0 100 %

Servis pro organizace dětí a mládeže 907 370 883 170 24 200 97 %

ADAM.cz 684 572 513 475 171 098 75 %

Archa 560 455 560 455 0 100 %

Vzdělávání 733 901 0 733 901 0

Hodnoty 1 585 139 1 585 139 0 100 %

Mladá místa 62 641 62 641 0 100 %

CELKEM 20 377 842 17 652 552 2 725 290 87 %

*finanční položky se rozumí v Kč

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ ČRDM
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OZNAČENÍ AKTIVA ČÍSLO
ŘÁDKU

STAV  
K PRVNÍMU DNI  

ÚČETNÍHO OBDOBÍ

STAV  
K POSLEDNÍMU DNI  
ÚČETNÍHO OBDOBÍ

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

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

A. I. 2. Software  3 90 90

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

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

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41 11 515 10 848

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

B. I. 1. Materiál na skladě  42 35 35

B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. 71 4 739 2 301

B. II. 1. Odběratelé  52 10 78

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy  55 243 247

B. II. 5. Ostatní pohledávky  56 23 0

B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 63 4 455 1 961

B. II. 17. Jiné pohledávky  68 8 15

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III.7. 80 6 584 8 505

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně  72 80 69

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech  74 6 504 8 436

B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 84 157 7

B. IV. 1. Náklady příštích období  81 157 7

 Aktiva celkem Součet A. až B. 85 11 515 10 848

ROZVAHA ČRDM 2020 V TIS. Kč
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OZNAČENÍ PASIVA ČÍSLO
ŘÁDKU

STAV  
K PRVNÍMU DNI  

ÚČETNÍHO OBDOBÍ

STAV  
K POSLEDNÍMU DNI  
ÚČETNÍHO OBDOBÍ

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 5 692 6 181

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

A. I. 1. Vlastní jmění  87 447 447

A. II. Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1 až A.II.3. 94 5 245 5 734

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření  91 x 488

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 92 213 x

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 93 5 032 5 246

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 5 823 4 667

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

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

B. III. Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23. 129 449 391

B. III. 1. Dodavatelé  106 211 111

B. III. 3. Přijaté zálohy 108 16 18

B. III. 4. Ostatní závazky 109 5  

B. III. 5. Zaměstnanci 110  16

B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 111 1 7

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 112 202 213

B. III. 9. Ostatní přímé daně 114 8 12

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

B. III. 17. Jiné závazky 122 5 4

B. IV. Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 133 5 134 4 036

B. IV. 1. Výdaje příštích období -383 130 10 7

B. IV. 2. Výnosy příštích období -384 131 5 124 4 029

 Pasiva celkem Součet A. až B. 134 11 515 10 848
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OZNAČENÍ NÁKLADY ČÍSLO ŘÁDKU CELKEM

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6. 2 6 855

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 1 521

A. I. 3. Opravy a udržování 5 45

A. I. 4. Náklady na cestovné 6 74

A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 40

A. I. 6. Ostatní služby 8 5 175

A. III. Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14. 13 6 856

A. III. 10. Mzdové náklady  14 5 222

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění  15 1 304

A. III. 13. Zákonné sociální náklady  17 4

A. III. 14. Ostatní sociální náklady  18 326

A. V. Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22. 21 6 513

A. V. 19. Kursové ztráty  25 8

A. V. 22. Jiné ostatní náklady  28 6 505

A. VII. Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 35 154

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 36 154

 Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 39 20 378

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ČRDM ZA ROK 2020 V TIS. Kč
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OZNAČENÍ VÝNOSY ČÍSLO ŘÁDKU CELKEM

B. Výnosy  40  

B. I. Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41 17 651

B. I. 1. Provozní dotace  42 17 651

B. II. Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II.4. 43 661

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary)  45 114

B. II. 4. Přijaté členské příspěvky  46 547

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží  47 1 145

B. IV. Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 1 409

B. IV. 7. Výnosové úroky  51 17

B. IV. 8. Kursové zisky  52 237

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy  54 1 155

 Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 61 20 866

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ČRDM ZA ROK 2020 V TIS. Kč

OZNAČENÍ VÝNOSY CELKEM SOUČET B.I. AŽ B.V ČÍSLO ŘÁDKU CELKEM

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 - (ř. 39 - ř.37) 62 488

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 62 - ř. 37 63 488

VÝNOSY CELKEM

23Hospodaření
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The Czech Council of Children and Youth (CRDM) 
is an umbrella organization for children and youth 
organizations and fulfils the role of the national 
youth council in the Czech Republic.

In 2020, CRDM associated 100 member 
organizations including nine regional youth 
councils. Among the membership, organizations 
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 CRDM include large, as well as 
quite small organizations with national or regional 
scope of activity. We are convinced that, in terms 
of size, scope and focus, all of them have an 
adequate place in CRDM. Three new organization 
joined CRDM in 2020: Fakescape, Young Animal 
Breeders, registered association and Water Rescue 
Service of the Czech Red Cross. On the other hand, 
near the end of the year 2020, the organization 
Blesk discontinued its membership in CRDM.

LEGISLATION AND ACTIVITIES  
OF THE “STATE” WORKING GROUP

In the spring, CRDM’s representatives negotiated 
the conditions for organizing summer camps and 
the conditions under which it was possible to 
carry out regular activities with children. There 
were several meetings with the chief hygienist 
Jarmila Rážová. The “State” group also focused on 
negotiating an increase in funding for associations. 

One of the results of the dealings was the 
announcement of an investment call for small 
investments of a technical nature. CRDM joined 
the draft amendment to the Labor Code, which 
newly defined 5 days of paid leave for leaders on 
summer camps. At the end of the year, CRDM also 
commented on the announcement of the non-
investment subsidy call for 2021.

72 HOURS

The ninth annual event was strongly influenced 
by the government measures associated with the 
fight against Covid-19. The strictest of them, the 
closure of schools and restrictions on gatherings, 
unfortunately came along with the long-announced 
date of the event. Nevertheless, 400 projects were 
implemented; another 127 teams or individuals 
then participated in special challenges focused 
primarily on the support of nature and education 
related to it. In total, about 22,000 volunteers 
took part in the event. Thanks to the strategic 
partnership with ČT :D (Czech Television’s channel 
for children), we managed to promote the 
event very well. Reports from sub-projects were 
broadcast on regional and national televisions.

Every year we offer our volunteers the opportunity 
to participate in events prepared within interesting 
cooperation with friendly organizations or non-
profit organizations, this year was no exception. 
By purchasing tree seedlings, we enabled them to 
plant 450 fruit trees. We continued the successful 
cooperation with the Partnership Foundation from 
previous years and we registered all carried out 

plantings into a nationwide event called “We Are 
Planting the Future”. As every year, we helped 
cleaning projects by distributing bags and gloves.

As already mentioned, a successful novelty was  
the opportunity to participate in thematic 
challenges. These are available to all participants 
throughout the year. Within the challenges, groups 
and individuals can try out waste sorting, learn and 
then apply how to save water and energy,  
but also try to see if and for how long they will  
last without the use of electronics and 
technological conveniences. Almost 2,500 children 
tried out the challenges.

ANALYTICAL CENTRE

The largest project of the Analytical Centre in 
2020 was the project Youth Values, which has 
been implemented in cooperation with the Slovak 
Youth Council and with the support of the wider 
professional and scientific community, especially 
the Institute for Research of Children, Youth and 
Family of Masaryk University in Brno. Twelve 
CRDM member organizations participated in 
the project and research. In total, young people 
within the project completed over 6,000 research 
questionnaires.

In 2020, the Analytical Centre also continued 
its day-to-day monitoring of public policies 
affecting children and young people, both through 
involvement in the European Commission’s 
Youth Wiki project and by preparing input and 
commenting on a number of legislative documents, 
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public policy concepts and other youth policy 
processes for the Ministry of Education, Youth 
and Sports, the European Union, the bodies of 
the Government of the Czech Republic and other 
public actors.

CRDM, through its Analytical Centre, joined the 
Palacký University’s CoronaUpWork project, 
focused on research and investigation of the 
impacts of the Covid-19 pandemic on work with 
children and youth. It also participated in the 
“Lifestyle 2020” survey and study carried out by 
KANTAR CZ. Together with this company CRDM also 
conducted questionnaire surveys “Digital Detox of 
Young People” and “Display of Sexuality and Nudity 
of Young People Online”.

MEMBER CARDS AND EUROPEAN  
YOUTH CARDS

Unfortunately, the year 2020 was unfavourable 
for the cards in connection with the spread of 
the Covid-19 virus. The services and benefits 
associated with the cards are focused primarily on 
travel and leisure. These “activities” were severely 
curtailed during the year by various governmental 
and pan-European measures, and the youth 
showed minimal interest in the cards. During 
the year, CRDM worked primarily to improve 
the services offered. We now offer a mobile 
application; we have improved the display and the 
offer of discounts.

AWARD OF THE CRDM “PŘÍSTAV” (PORT)

Due to the Covid-19 pandemic and the limitations 
associated with it, the “Přístav” Award Ceremony 
did not take place in 2020 and was postponed to 
the following year.

INTERNATIONAL ACTIVITIES

As in previous years, for 2020 the Czech Council 
of Children and Youth planned to develop 
international contacts through various projects and 
activities. Unfortunately, the global crisis related 
to the new coronavirus pandemic and Covid-19 
significantly and badly affected these plans since 
March 2020. The strict restrictions imposed to 
prevent the further spread of the virus and disease 
have resulted in the fact that it was impossible 
to travel to and from abroad, so that events and 
meetings in person could not be held.

In simple terms, the international activities of 
CRDM can be divided into the following areas:

EUROPEAN YOUTH FORUM

In 2020, CRDM was involved in the activities of the 
European Youth Forum as its full member.

Youth representatives took part in the Forum’s 
statutory meetings, namely at the spring Council 
of Members (COMEM) in June and at the autumn 
General Assembly in November. These events 

took place in an online form; therefore, our two 
delegates did not travel abroad, but accessed both 
events from home by electronic means.

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL EVENTS

In January, three representatives of CRDM 
participated in the five-day international Youth 
2020 meeting in the Finnish cities of Tampere 
and Helsinki. The participants dealt with the topic 
of youth work from many sides, based on the 
experience of the involved organizations from 
different European countries. They also focused 
on digital youth work or on a model of primary 
prevention based on facts and data.

Also in January, two representatives of CRDM 
participated in the final model session of the EU 
institutions within the project “Decide on Europe”, 
in the organization of which the Structured 
Dialogue with Youth, which is a long-term partner 
of the project, took part.

The move to the online space then concerned,  
for example, a meeting of the working group on 
the key topic (“Youth shapes the future”)  
of Czech-German cooperation in youth work 
coordinated by Tandem (Czech-German Youth 
Exchange Coordination Centre), which was 
attended by the International Secretary of CRDM  
at the beginning of October.

Also at the beginning of October, CRDM’s 
representatives joined the online Berlin Forum of 
National Youth Councils, organized by the German 
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Federal Youth Council as part of activities related 
to the German Presidency of the Council of the EU. 
This one-day event brought the views of European 
national youth councils on topics such as youth 
participation, the EU recovery fund, the European 
Youth Work Convention or the political situation 
in Belarus.

An online meeting of national youth councils was 
held in mid-September in the framework of the 
BICC cooperation in order to coordinate and agree 
on the progress leading to the next online meeting, 
which the National Youth Council of Luxembourg 
was in charge of.

UNITED NATIONS YOUTH DELEGATES

In 2020, the UN Youth Delegates Programme 
continued; it was implemented by CRDM with 
the support and cooperation of the Ministry of 
Education, Youth and Sports and the Ministry of 
Foreign Affairs. Delegates Ms. Barbora Kvasničková 
(agenda focused on climate issues) and Ms. Alžběta 
Filipková (agenda focused on critical thinking and 
work with information) spoke at the ECOSOC Youth 
Forum and CONUN (United Nations Working Party 
of the EU Council). They also continued to visit 
schools and discuss UN issues with their peers.

They also continued to fulfill their agendas. 
Barbora Kvasničková managed to gain support 
for the global initiative “Kwon Gesh Pledge – 
Climate Promise to UN Youth”; the Minister of the 
Environment of the Czech Republic, Mr. Richard 
Brabec, supported it, among others.

As part of the programme, we subsequently 
selected two new youth delegates in the first half 
of 2020 – Ms. Kristina Šůsová (agenda focused 
on non-formal education) and Ms. Simona Petrů 
(agenda focused on human rights issues).

Online meetings of delegates and guests on various 
topics related to the UN theme took place.  
The delegates also had the opportunity to address 
the informal meeting of UN Youth Delegates at  
the 75th UN General Assembly.

In the course of 2020, the identity of the 
programme was finalized, specifically its website: 
mladiosn.cz.

BILATERAL EXCHANGE OF REPRESENTATIVES 
OF CHILDREN AND YOUTH ORGANIZATIONS 
WITH ISRAEL

Due to the Covid-19 pandemic and the restrictions 
associated with it, we were not able to organize 
our traditional international activity in 2020 and 
were hoping to hold it in the next year.

CZECH-GERMAN EDUCATION COURSE  
AND YOUTH EXCHANGE “EXPERIENCE  
AND LEARN / PREPARATION OF LEADERS 
OF YOUTH GROUPS FOR INTERNATIONAL 
COOPERATION”

After an agreement with the Saxon partner, we 
decided in May not to hold the course in 2020 and 

to move it by a year; it should therefore take place 
in the Czech Republic in August 2021.

FURTHER INTERNATIONAL ACTIVITIES  
OF CRDM

In 2020, CRDM continued to be involved in 
youth issues in the axes of Europe-Africa and 
Europe-Arab cooperation. In November, we were 
represented at the 4th iDove Intercontinental Youth 
Forum – Interfaith Dialogue on Violent Extremism, 
which has long been co-organized by the African 
Union and the German Development Agency 
GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) for representatives of European 
and African youth to inspire each other and talk 
about the role of young people in tackling violent 
extremism. The forum took place online. During 
November and December, the Council of Europe 
and the League of Arab States organized a virtual 
training course on Human Rights Education and 
Youth Participation for the Euro-Arab Dialogue.

The participation of a CRDM’s representative in 
the meeting of the Czech-German Council for 
Cooperation and Youth Exchanges, which took 
place in February 2020 in Aachen, was also 
traditional. The Council approved the annual report 
of the Czech-German Youth Exchange Coordination 
Centre Tandem for 2019, as well as the plan of its 
activities for 2020.

At the beginning of June, CRDM organized an 
online meeting of national youth councils within 
the BICC cooperation. It was attended by twenty 
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young people from 11 different European national 
youth councils.

CRDM supports cross-border youth mobility 
through the issue and distribution of discount 
European Youth Cards. CRDM was also represented 
at the statutory meetings of the European Youth 
Card Association (EYCA).

CRDM AND REGIONAL CHILDREN  
AND YOUTH COUNCILS

In 2020, there were eight active regional councils 
of children and youth operating in the Czech 
Republic, all of which are members of CRDM.  
At the turn of the year, a new regional council was 
established in the Pardubice region.

Regional councils do not work in the Olomouc, 
Liberec, Ústí nad Labem and Zlín regions.  
The Prague Council of Children and Youth 
represents central Bohemian associations,  
together with the ones from Prague.

Since the spring of 2020, some regional councils, 
together with their member organizations, 
have been actively involved in dealing with the 
consequences of the Covid-19 pandemic (sewing 
of face masks, 3D printing, disinfection distribution, 
delivery and delivery of purchased goods, etc.).

In 2020, the most important activity was the 
implementation of projects within the Operational 

Programme Research, Development and Education. 
Within the call “Improving the quality of non-formal 
education”, the project is implemented by five 
regional councils, which thus significantly contribute 
to the networking and cooperation of organizations 
of children and young people in individual regions.

Five regional councils also implement the “Youth 
to the Region” programme, which is financially 
supported by the Ministry of Education, Youth and 
Sports and a number of cities and regions. The 
aim of the project is to support youth initiatives – 
projects of young people who are not covered by 
any organization.

ARCHA JOURNAL

During the year, we managed to successively 
publish six volumes of the Archa journal, including 
two extended issues reflecting both the topic of 
club facilities and the intrusion of the coronavirus 
pandemic into life in the associations. The central 
themes were: At home in the clubhouse // It can 
be done // What are the associations doing during 
the coronavirus? // Step harvest, paddle harvest, 
cycle harvest… // How not to burn out // Looking 
back on summer // Value azimuth. Archa offered 
media space primarily to contributions from the 
environment of CRDM’s member organizations, as 
well as to projects of the Czech Council.

ADAM.CZ

In 2020, readers could read over 1,100 articles on 
CRDM’s news server ADAM.cz. Out of these,  
there were more than 60 expert articles and 
author‘s texts by ADAM.cz editors. The number  
of videos increased to about 140 and another  
60 articles contained video. Majority of the articles 
were about activities of the NGOs working with 
children and youth, leisure time and volunteering. 
Current topics included participation of young 
people, NGOs legislation, camps, environmental 
protection, education, etc.

A large part of the articles – 270, i.e. more than 
a quarter of the total number – was somehow 
concerned with the coronavirus pandemic and 
the necessary changes in the functioning of 
associations and their activities in connection with 
governmental and hygiene measures.

SERVICE FOR ORGANIZATIONS  
OF CHILDREN AND YOUTH

Informing member organizations and partners  
took place through a weekly e-mailing entitled 
News from the Czech Council of Children and 
Youth. They could also have the use of our online 
advisory centre focused on legal, economic, 
accounting and tax areas. At the same time, 
statements on current topics of legislation were 
prepared throughout the year.
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In addition to the planned content, we 
implemented activities in connection with the 
Covid-19 pandemic, which helped our member 
organizations to cope with the difficult situation. 
These activities were included in the project based 
on the approval of the application for a change in 
the project. These included:

• Creation of a series with activities for children 
and parents on the CRDM’s website, as well as 
Facebook. The series was very often borrowed by 
the media and tips appeared in prime time on TV.

• Based on the request of the Ministry of 
Education, Youth and Sports and the media,  
an overview of activities carried out by children’s 
organizations during the spring wave of coronavirus 
(sewing face masks, helping the elderly, production 
of protective shields, etc.) was prepared.

• At the request of the Government Council for 
Non-Governmental Non-Profit Organizations, 
we promoted and subsequently helped with the 
collection of photographs presenting the activities 
of organizations during the times of coronavirus for 
an exhibition in the Liechtenstein Palace.

• In the autumn, we collected data on summer 
camps, which we subsequently provided to the 
Ministry of Education, Youth and Sports.

• During the fall, we collected tips on online 
activities within activity restrictions and 
subsequently provided them to member 
organizations.

Throughout the year, the operation of the ESO 
electronic accounting system was ensured; 
it enables the processing of accounting and 
other necessary administration. The system was 
supplemented with new functions during the year. 
In the autumn, four online webinars focused on 
individual parts of the ESO program took place.

In 2020, we operated a system for easy creation  
of websites for children and youth organizations; 
we added a universal graphic template for 
children’s organizations and provided members 
with technical support during website installations.

INSURANCE

We have provided administration of insurance in 
cooperation with the Generali insurance company 
– the current contract is valid for the period 
2018–2021. Throughout the year, the CRDM’s 
Office again administered several types of 
insurance, namely accident insurance, as well as 
liability insurance for organizations, volunteers and 
employees. This sub-project is the most financially 
demanding part of the entire CRDM’s annual 
project. Last year, a total of 243,513 people used 
the accident insurance, while 33,385 people used 
the liability insurance for volunteers.
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